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PREDGOVOR 
 
Ljudje so že od nekdaj občudovali morja. Človek je z več vidikov odvisen od morja in tudi 
od drugih voda, saj so le te vir hrane. Ravno tako potekajo po vodi pomembne prevozne 
poti. Voda ponuja ljudem tudi veliko različnih možnosti za šport in sprostitev. Zavedati pa 
se moramo, da je voda lahko tudi naš sovražnik. 
 
Od prvega trenutka dalje, ko je prazgodovinski človek zbral dovolj poguma in se je podal v 
vodo, jo je s pridom izkoriščal. Približno 75% zemeljske površine je prekrite z vodo. V 
oceane se zlivajo vse reke, ne glede na to ali so velike ali majhne, počasi tekoče ali deroče. 
Zaradi tega ni presenetljivo, da najdemo že v najstarejših civilizacijah znake, ki kažejo na 
uporabo plovil. Zgodovino ladij lahko zasledujemo več kot pet tisoč let nazaj. Od zgodnjih 
civilizacij ob Nilu, Evfratu in Tigrisu, prek Rimljanov in Grkov do današnjega časa, 
odseva gradnja in razvoj ladij vsakokratne družbene potrebe in stopnjo znanja ter 
sposobnosti ljudi, da le ti zgradijo vedno popolnejše ladje.   
 
Nobena naloga, ki si jo je zadalo človeštvo, ni bila tako osupljiva in težka, kot postopna 
osvojitev svetovnih morij. Razvoj ladij je šel vse od primitivnih splavov in kanujev do 
razkošnih potniških ter tovornih ladij. Skozi celoten razvoj pa je poskušal človek 
obvladovati nepredstavljive širjave svetovnih voda.  
 
Dandanes se praktično v vsakem trenutku porajajo nove ideje, rezultati le teh pa so v 
sedanjem, dinamičnem okolju številne inovacije. Ljudje strmimo k temu, da bi si čim bolj 
olajšali delo in da bi imeli kar se da nizke stroške. V diplomski nalogi nisem opisovala 
razvoja vseh tipov ladij. Opisala sem le kontejnerske ladje. Moderne kontejnerske ladje so 
po mnenju mnogih avtorjev najbolj spektakularne ladje, ki so bile razvite v zgodovini 
pomorstva. Prva kontejnerska ladja se je pojavila leta 1956. Od takrat pa je svet videl 
razvoj petih generacij kontejnerskih ladij. V bližnji prihodnosti pa lahko pričakujemo nove, 
še večje in zmogljivejše ladje. 
 
Moj namen je, da bi kar najbolje predstavila generacije kontejnerskih ladij in da bi se tudi 
sama čimbolj seznanila s to temo. Zaradi obsežnosti obravnavane tematike sem diplomsko 
nalogo razdelila v tri dele. V prvem delu sem opredelila kaj je kontejnerizacija in 
kontejner. Navedla sem tudi dimenzije kontejnerjev. Drugi del, ki je najobsežnejši  nosi 
naslov Generacije kontejnerskih ladij. Tu sem opisala ladje, ki trenutno plujejo po 
svetovnih morjih in ladje, ki še pridejo. Razvoj ladij vpliva tudi na pristanišča in na 
zahteve, ki jih morajo le ta izpolniti. Zaradi tega sem opisala tudi pristanišča in kakšne 
možnosti imajo pristanišča v Jadranu. Ravno tako pa sem opisala prekope. Opisala sem 
Sueški in Panamski prekop, ki imata zelo velik vpliv na trgovanje. Nekaj besed pa sem 
namenila tudi prekopu Kra, ki pa trenutno obstaja le na papirju. 
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1 UVOD 
 
 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 
 
Namen moje diplomske naloge je predstaviti kontejnerske ladje. Kontejnerske ladje so 
verjetno najbolj spektakularne ladje, ki so bile razvite. V diplomskem delu sem navedla  
generacije kontejnerskih ladij in značilnosti le teh. Omenila sem tudi prihajajoče 
generacije. Razvoj kontejnerskih ladij gre v smeri vedno večjih ladij. Te tako imenovane 
ladje velikanke prinašajo veliko prednosti in tudi slabosti. Med prednosti vsekakor štejemo 
nižje stroške na enoto prepeljanega tovora. Slabosti pa so predvsem negativne posledice za 
okolje. Zaradi večanja ladij se morajo širiti tudi pristanišča. Te širitve pa zelo posegajo v 
naše življenjsko okolje. Posledice, ki jih s temi širitvami povzročamo, morda ne bomo 
mogli nikoli več odpraviti. Razvili so se že različni načini kako bi se odpravili ali pa vsaj 
ublažili ti negativni vplivi. V diplomskem delu sem opredelila tudi kontejnerizacijo. Poleg 
tega sem orisala pomembni plovni poti; to sta Sueški in Panamski prekop ter prihodnji 
prekop Kra. 
 
Področje ladijskih prevozov kontejnerjev je v Sloveniji aktualno šele zadnjih nekaj let. 
Vendar je potrebno narediti še zelo veliko, da se bodo ladijski prevozi kontejnerjev bolj 
uveljavili. 
 
Ladje se nenehno razvijajo in zato lahko pričakujemo vedno večje ladje, ki bodo porabile 
manj goriva ob večji hitrosti. Vendar ladij ne bo možno v nedogled povečevati. Ladijski 
prevoz kontejnerjev bo še nadalje rasel, tudi zaradi večje mednarodne menjave. V 
prihodnosti se bodo pojavljale številne nove tehnologije za ravnanje s kontejnerji, ki bodo 
še dodatno skrajšale čas potreben za ravnanje s kontejnerji in posledično tudi čas, ki bo 
potreben za potovanje. Zaradi krajšega časa potovanj bodo lahko ladje opravile več voženj.  
 
 

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve 
 
Zaradi prenasičenosti kopenskih prevoznih poti bo prav gotovo pridobil na pomenu 
pomorski in tudi rečni transport. V Sloveniji in tudi v nekaterih drugih državah so to vrsto 
transporta do sedaj »zanemarjali«. Pri nas je potrebno še veliko narediti, če bomo želeli 
imeti razvit ladijski transport. Predvsem bomo potrebovali boljše povezave z zaledjem. 
Ravno zaradi rastočega pomena ladijskih prevozov, še zlasti ladijskih prevozov 
kontejnerjev, sem se odločila za obravnavo te teme. Že na začetku sem se srečala s 
problemom kako pridobiti literaturo. Kot sem že prej omenila smo pri nas pripisovali 
premajhen pomen ladijskim prevozom. Zaradi tega tudi ni knjig, ki bi obravnavale to temo.  
 
Moj namen je, da bi kar najbolje predstavila generacije kontejnerskih ladij in da bi se tudi 
sama čimbolj seznanila s to temo. Diplomsko nalogo sem razdelila v tri sklope, ker je to 
področje zelo obširno. V prvem delu sem opredelila kaj je kontejnerizacija in kontejner. 
Navedla sme tudi dimenzije kontejnerjev. Drugi del, ki je najobsežnejši, nosi naslov 
Generacije kontejnerskih ladij. Tu sem opisala ladje, ki trenutno plujejo po svetovnih 
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morjih in ladje, ki še pridejo. Razvoj ladij vpliva tudi na pristanišča in na zahteve, ki jih 
morajo le ta izpolniti. Zaradi tega sem opisala tudi pristanišča in kakšne možnosti imajo 
pristanišča v Jadranu. Ravno tako pa sem opisala prekope. Opisala sem Sueški in Panamski 
prekop, ki imata zelo velik vpliv na trgovanje. Nekaj besed sem namenila tudi prekopu 
Kra, ki pa trenutno obstaja le na papirju. 
 
Cilji diplomskega dela: 

 Opredeliti pomen kontejnerizacije za razvoj transporta in za ravnanje s 
tovorom.  

 Predstaviti razvoj generacij kontejnerskih ladij. 
 Navedba ekonomskih vidikov kontejnerizacije. 
 Poudariti strateške prednosti prevoza tovora s kontejnerskimi ladjami. 
 Predstaviti pomorsko infrastrukturo in njen razvoj (pristanišča, prekopi). 

 
V skladu s cilji diplomskega dela navajam sledeče osnovne trditve: 

 Kontejnerizacija je spremenila način ravnanja z blagom. 
 Razvoj pomorske infrastrukture je občutno spremenil trgovinska 

potovanja v zadnjih dveh stoletjih. 
 Razvoj kontejnerskih ladij gre v smeri razvoja vedno večjih ladij, vendar 

pa se le te ne bodo mogle povečevati v nedogled. 
 
 

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 
 
 
Predpostavljam, da bodo tudi pri nas postali ladijski prevozi kontejnerjev bolj pomembni 
in pogosteje uporabljeni. Naša luka sicer ni tako razvita, kot so razvite luke drugod po 
svetu. Vendar pa Luka Koper upravlja tudi sedmi pomol tržaškega pristanišča, ki je 
sposobno sprejeti večje kapacitete kontejnerjev. Mislim, da bo v prihodnje Luka Koper 
uspela pritegniti več tovora.  
 
Predpostavljam tudi, da se bodo z večanjem kontejnerskih ladij zniževale cene prevozov, s 
čemer bo postal pomorski transport še privlačnejši. Prenasičenost kopenskih transportnih 
poti in vedno strožji okoljevarstveni predpisi povzročajo preusmeritev tovora na morje, 
tudi v primeru krajših razdalj. 
 
Pri izdelavi diplomskega dela sem bila omejena na obravnavo kontejnerskih ladij. 
Obravnavala sem torej samo njihov razvoj, ne pa tudi razvoja drugih tipov ladij. Kot sem 
že prej omenila se v Sloveniji ladijskim prevozom kontejnerjev ni pripisoval poseben 
pomen. Zaradi tega tudi nimamo knjig na to temo. O ladjah in o ladijskem transportu zelo 
veliko pišejo tuji avtorji. Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabljala knjige nemških 
avtorjev. Obstajaj tudi več revij o transportu in logistiki. V zadnjih nekaj letih so se v teh 
revijah začeli pojavljati članki o kontejnerskem transportu, ki so jih napisali slovenski 
avtorji. Večino podatkov s katerimi sem razpolagala sem dobila na različnih spletnih 
straneh.  
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1.4 Uporabljene raziskovalne metode 
 
Diplomska naloga je makroekonomska raziskava statične narave, ki obravnava razvoj 
kontejnerskih ladij. 
 
Uporabila sem deskriptiven pristop. V okviru tega pristopa sem uporabljala sledeče 
metode: 

 metodo deskripcije; opisovanje teoretičnih dejstev ter pojavov; 
 metodo kompilacije; povzemanje stališč, dejstev in rezultatov drugih 

avtorjev; 
 metodo klasifikacije; definiranje pojmov, kot so kontejnerizacija, 

kontejner, itd.; 
 komparativno metodo; primerjava evropskih pristanišč, primerjava ladij 

različnih generacij; 
 zgodovinsko metodo; opisan zgodovinski razvoj kontejnerskih ladij. 

 
Za izdelavo diplomskega dela sem uporabljala predvsem podatke pridobljene na različnih 
spletnih straneh. Te strani so bile večinoma v tujem jeziku. Pri pisanju sem torej morala 
večino teksta prevajati. To je bilo dobro tudi za moje znanje tujih jezikov. V manjši meri 
pa sem uporabljala podatke, ki sem jih zbrala s pomočjo literature v knjižnicah (revije, 
knjige). 
 
Podatki v diplomskem delu so prikazani opisno, tabelarično in slikovno.  
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2 POMEN KONTEJNERIZACIJE 
 
 

2.1 Definicija kontejnerizacije in kontejnerja  
 
Kontejnerizacija je sistem transporta tovora z uporabo standardnih kontejnerjev, ki se 
lahko naložijo na ladje, vlake ali tovornjake (Wikpedia 2004). Kontejner je predmet v 
katerem se shranjujejo drugi predmeti (SGI® 1993).  Kontejner1 je v bistvu pokrita škatla, 
ki dovoljuje, da se blago transportira in dostavi iz enega kraja v drug kraj, brez da bi se 
vsebina kontejnerja fizično manipulirala (Wikpedia 2004). Kontejnerje torej definiramo 
kot naprave, transportne zaboje, transportne posode, zložljive posode, gibljivo transportno 
opremo, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje (Skavt 1997): 

 popolnoma ali delno zaprti z najmanj enimi vrati, 
 konstrukcijsko grajeni za lahko polnjenje in praznjenje, 
 konstrukcijsko grajeni za prevoz z enim ali več transportnimi sredstvi brez 

indirektnega pretovora, 
 zgrajeni iz trajnega in čvrstega materiala, 
 odporni na vremenske spremembe, 
 primeren za večkratno uporabo, 
 najmanjši volumen 1 m3. 

 
Poznamo dve standardni velikosti 20 in 40 čevljev2 dolg kontejner. Kontejnerska 
kapaciteta ladij in pristanišč se meri s TEU3. TEU je mera kontejneriziranega tovora enaka 
standardnemu kontejnerju mer 20*8*8,5 čevlja. Danes so večinoma v rabi 40 čeveljski 
kontejnerji in en takšen kontejner predstavlja dve TEU (Wikpedia 2004). 
 
 

2.2 Pomen kontejnerizacije  
 
Kontejnerizacija je pomemben člen logistične revolucije, ki je spremenila način ravnanja z 
blagom. V tridesetih letih prejšnjega stoletja je v New Jerseyu Malcolm McLean izumil 
kontejner. Kontejnerizacija je revolucionirala prevoz blaga. Danes se približno 90% vsega 
tovora prevaža s kontejnerji. Letno se prepelje med pristanišči približno dvesto milijonov 
kontejnerjev (Wikpedia 2004).  
 
Pred odkritjem kontejnerja so tovor prelagali ročno. Poškodbe in zamude so bile vsakdanji 
pojav. Kot veliko drugih izumov dvajsetega stoletja so tudi kontejnerji rezultat neke sile, 
potrebe po hitrejših manipulacijah. Kontejnerski transport se je razvil kot rezultat potrebe 
po hitrejšem transportu generalnega tovora in tovora visoke vrednosti. Do srede šestdesetih 
let prejšnjega stoletja je bilo natovarjanje in raztovarjanje tovora delovno zelo intenzivno 
in počasno. Stroški takšnega načina dela so bili zelo visoki in ladjarji so le težko prevažali 

                                                 
1 Drug izraz za kontejner je tudi zabojnik.  
2 Čevelj (foot) je dolžinska mera. 1 čevelj je 0,3048 metra. 
3 TEU (twenty feet equivalent unit) – enota mere, ki ustreza šestmetrskemu kontejnerju.  
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tovor in hkrati ustvarjali dobiček. Palete in kontejnerji so bili razviti zardi potrebe po 
zmanjšanju teh stroškov (Richert in Vachal 2003).  
 
Najprej so kontejnerje  uporabljali Američani med vojno (primer tega kontejnerja je na 
spodnji sliki). Namesto prevažanja blaga v vrečah, so te vreče naložili na palete, te pa 
nadalje v posebno oblikovane »škatle«. Takratni kontejnerji niso bili popolnoma enaki kot 
so današnji, vendar so tudi ti prvi kontejnerji zelo poenostavili manipulacije (APL 1999).  
 

Slika 1: Prvi kontejner 

 
Vir: http://www.apl.com/history/topics/innovate/contain.htm. 

 
Kontejnerji ščitijo blago pred poškodbami in vremenskimi vplivi. Kljub vsem dobrim 
lastnostim pa ta koncept ni doživel uspeha takoj. Za uspeh kontejnerja je bilo potrebno 
preoblikovati tudi ladje. Ravno tako pa so se morala prilagoditi pristanišča in notranji 
transportni sistemi. Zaradi tega so bili ljudje sprva skeptični (APL 1999).  
 
Pet desetletij pozneje pa se večina tovora prepelje s kontejnerji. Širom sveta se izkoriščajo 
prednosti, ki izhajajo iz koncepta kontejnerizacije (APL 1999).  
 

Tabela 1: KOLIČINA TOVORA PREPELJANEGA S KONTEJNERJI (1969-1999) 

Leto TEU 
1969 270.000
1979 2,650.000
1989 4,785.000
1999 11,600.000

Vir: Richert in Vachal 2003. 
 
Iz tabele je razvidno, da se je količina tovora prepeljanega s kontejnerji povečevala. Trend 
povečevanja pa je napovedan tudi za prihodnost. Trend povečevanja je prisoten zaradi 
prednosti, ki jih nudi kontejnerizacija. Najpomembnejša prednost je vsekakor možnost 
multimodalnega transporta4.  
 

                                                 
4 Multimodalen transport pomeni prevoz stvari z najmanj dvema različnima vrstama transporta iz odpravnega 
kraja v eni državi, kjer prevzame pošiljko organizator transporta, do namembnega kraja v drugi državi 
(Ogorelc 2004, 63).  
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Tabela 2: BREAK BULK NASPROTI KONTEJNERIZACIJI PRI NEKATERIH KMETIJSKIH 
PRIDELKIH 

Leto 1992 1998 
Produkt  Break 

bulk 
Kontejnerizacija Break 

bulk 
Kontejnerizacija 

Sprememba v 
prid 
kontejnerizacije 

Semena  38% 62% 12% 88% +26%
Hmelj  2% 98% 0% 100% +2%
Stročnice  34% 66% 26% 74% +11%
Vir: Richert in Vachal 2003. 
 
Sistem break bulk ni zadovoljil zahtev prodajalcev in kupcev. To je bilo zaradi počasnega 
procesa, prevelikega števila manipulacij in zaradi premajhnih prepeljanih količin. Zaradi 
pomanjkljivosti break bulk5 sistema je rasla raba kontejnerjev.  
 
 

2.3 Dimenzije in kapacitete kontejnerjev6

 
Dimenzije kontejnerjev so sledeče: 

 dolžina:  
o 10 čeveljski kontejner – 9,8125 čevlja (2,991 metra), 
o 20 čeveljski kontejner – 19,875 čevlja (6,058 metra), 
o 30 čeveljski kontejner – 29,9375 čevlja (9,125 metra), 
o 40 čeveljski kontejner – 12,192 metra; 

 širina: 8 čevljev (2,438 metra); 
 višina:  

o 8,5 čevlja (2,591 metra), 
o 9,5 čevlja (2,869 metra) – visok kontejner,  
o 4,25 čevlja – kontejner s polovično višino. 

 
Dovoljene so tudi tolerance. 
 
20 in 40 čeveljski kontejnerji se uporabljajo zlasti pri ladijskem prometu. Standardni 
kontejner je visok 8,5 čevlja. Povečuje se potreba po kontejnerju višine 9,5 čevlja. To so 
tako imenovani visoki kontejnerji. 
 
Poznamo tudi kontejnerje s polovično višino (4,25 ali 4,3 čevlja). Kontejnerji s takšno 
višino so oblikovani za težak tovor kot so jeklene palice. Takšen tovor doseže mejo 
dovoljene teže v samo polovici običajnega kontejnerja.  
 
Najpogosteje uporabljen tip kontejnerja je univerzalen kontejner za suhi tovor. Dimenzije 
teh kontejnerjev so 20*8,5 ali 40*8,5 čevlja. Vedno pogosteje se uporabljajo kontejnerji 
dimenzij 40*9,5 čevlja. 
 
 

                                                 
5 Break bulk sistem je opisan v poglavju 3.2. 
6 Celotno poglavje je povzeto na podlagi podatkov Export911TMa. 
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Slika 2: Univerzalni kontejner za suhi tovor 

 
Vir: http://www.export911.com/e911/ship/dimen.htm. 

 
 Kapaciteta kontejnerja je celotna prostornina, ki jo ponuja kontejner. Kapaciteta je odvisna 
od dolžine, širine in višine. 
 
Točno določena je tudi teža kontejnerja. Največja dovoljena teža kontejnerja s tovorom je 
pri 20 čeveljskem kontejnerju 24.000 kilogramov, pri 40 čeveljskem pa 30.480 
kilogramov. Teža samega kontejnerja je odvisna od konstrukcije in od materiala iz 
katerega je kontejner narejen. V težo kontejnerja se šteje prazen kontejner skupaj z vsemi 
napravami, ki se uporabljajo pri določenem tipu kontejnerja. Kontejner 20*8,5 čevlja sme 
biti težak od 1.800 do 2.400 kilogramov, kontejner 40*8,5 čevlja  pa 2.800 do 4.000 
kilogramov. Vedno pogosteje rabljen kontejner dimenzij 40*9,5 čevlja sme tehtati od 
3.900 do 4.200 kilogramov.  
 

Tabela 3: DIMENZIJE IN KAPACITETE KONTEJNERJEV 

Dimenzije Dolžina Širina Višina Kapaciteta Priporočena 
kapaciteta 

Zunanja 
dimenzija 

6,096 m 
20 čevljev 

2,438 m
8 čevlja

2,591 m
8,5 čevlja

 

Notranja 
dimenzija  

5,899 m 2,353 m 2,388 m 33,131 m3 28 m3

Zunanja 
dimenzija 

12,192 m 
40 čevljev 

2,438 m
8 čevlja

2,591 m
8,5 čevlja

 

Notranja 
dimenzija  

12,024 m 2,353 m 2,388 m 67,535 m3 58 m3

Zunanja 
dimenzija 

12,192 m 
40 čevljev 

2,438 m
8 čevlja

2,896 m
9,5 čevlja

 

Notranja 
dimenzija  

12,024 m 2,353 m 2,692 m 76,172 m3 66 m3

Vir: Export911TMa. 
 
Kontejnerji istih zunanjih dimenzij nimajo nujno tudi istih notranjih dimenzij. Do teh 
razlik prihaja zaradi različnih konstrukcij in materialov. Priporočljiva izkoriščenost 
kapacitete je običajno 10 do 15% pod celotno kapaciteto kontejnerja.  
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2.4 Označevanje kontejnerjev 
 
Kontejnerji morajo biti označeni po sistemu po katerem jih je možno identificirati. Zaradi 
tega je organizacija ISO priporočila numeracijo, ki so jo sprejeli glavni proizvajalci.  
Numeracija obsega (Skavt 1997):  

 kodni znak lastnika kontejnerja (1),  
 kodni znak države (2), 
 velikost kontejnerja (3), 
 serijsko številko (4), 
 kontrolno številko(5),                                       
 kodno označbo tipa kontejnerja (6).             

 
Slika 3: Označevanje kontejnerjev 

 
Vir: http://idrija1.skavt.net/tmakus/fpp/1st/transportni.pdf. 

 
Poleg zgoraj omenjenih podatkov pa lahko kontejner vsebuje še sledeče podatke: 

 datum izdelave, 
 največjo bruto maso kontejnerja, 
 naslov države, ki izdaja potrdilo o varnosti. 

 
Na kontejnerju mora biti označena teža kontejnerja in tudi teža tovora. Vsak kontejner ima 
identifikacijsko kodo oziroma kontejnersko številko. Ta številka je sestavljena iz 4 črk (iz 
njih je razvidno kdo je lastnik) in sedmih števil, po katerih lahko identificiramo kontejner. 
Ta koda se nahaja tako na zunanji, kot tudi na notranji strani sten kontejnerja 
(Export911TMb).  
 
Kontejnerska številka se mora navesti tudi na nakladnici. S tem se omogoči izsleditev in 
identifikacija kontejnerja ter tovora (Export911TMb). 
 
 

2.5 Klasifikacija kontejnerjev7

 
Danes imamo na razpolago kontejnerje za prevoz skoraj vseh vrst tovora v vseh zvrsteh 
transporta (zračni, vodni, cestni, železniški). 
 
Glede na tovor, za katerega so kontejnerji namenjeni, se le ti delijo na univerzalne in 
specialne kontejnerje.  
 
 
 

                                                 
7 Celotno poglavje je povzeto na podlagi podatkov Export911TMb. 
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 Univerzalni kontejnerji: 
o kontejnerji za splošno rabo – primerni so za veliko različnih vrst blaga. So 

popolnoma zaprti kontejneri. Neprepustni  za vodo in prah. Na bočni ali 
čelni strani imajo vrata; 

o kontejnerji za posebne namene: 
 zaprti kontejnerji s prezračevanjem; 
 odprti kontejnerji – odprto imajo eno stranico. Uporabljajo se za 

daljše predmete;  
 kontejnerji platforme – odprte imajo bočne strani.  

 
 Specialni kontejnerji  (namenjeni so za prevoz posebnih vrst tovora): 

o kontejnerji, ki so opremljeni z izotermičnimi materiali – takšni kontejnerji 
imajo izolirane stene, vrata, dno in vrh. To omejuje izgubo ali prodor 
temperature v notranjost kontejnerja. Uporabljajo se za pokvarljivo blago 
kot je meso, sadje in zelenjava. Vrste teh kontejnerjev so sledeče: 

 izolirani kontejnerji – nimajo naprav za gretje ali hlajenje; 
 hladilni kontejnerji – za hlajenje se uporablja led ali tekoči plin. Ne 

povzročajo rabo energije in goriv; 
 mehanski hladilni kontejnerji – imajo napravo za hlajenje. Zahteva 

energijo, ki jo črpa iz energije ladje. Ta kontejner in njegov pomen 
za kontejnerizacijo je opisan v naslednjem poglavju; 

 ogrevani kontejnerji – imajo napravo za ogrevanje; 
 ogrevani in hladilni kontejner – imajo tako napravo za hlajenje kot 

tudi napravo za gretje; 
o kontejnerske cisterne – namenjene so za prevoz plinov, kemikalij, naftnih 

derivatov, itd. 
o kontejnerji za razsut tovor – premog, gnojila, itd. 
o kontejnerji imenovani po vrsti tovora – na primer avtomobilski kontejner.  

 
 
Hladilni kontejner 
 
Kontejnerske ladje imajo pomembno vlogo v svetovni trgovini in ekonomiji. Specialni 
kontejnerji so se razvili skozi desetletja, da bi dopolnili večnamenske kontejnerje. 
Omogočili so ravnanje s posebnimi tovori. Eden najpomembnejših specialnih kontejnerjev 
je hladilni kontejner. Ta kontejner je v bistvu rezultat združitve kontejnerske in hladilne 
tehnologije. Hladilni kontejner omogoča ravnanje z veliko količino pokvarljivega blaga v 
daljšem časovnem obdobju. Med pokvarljivo blago štejemo hrano, ki je podvrževa 
kvarjenju ob nepravilni temperaturi (Soon, Qiang in Sian 2002). 
 
Hladilni kontejnerji so lahko narejeni iz steklenih vlaken ali aluminija. Hladilne enote 
podpira električna energija ladje. Temperatura v kontejnerju se lahko poljubno nastavlja in 
se potem ohranja na želeni ravni. Nekateri hladilni kontejnerji so opremljeni tako, da se 
lahko nastavi tudi raven vlažnosti, kar je zelo pomembno pri ravnanju s posebnimi tovori 
(Soon, Qiang in Sian 2002). 
 
Razvoj hladilnih kontejnerjev v kontejnerski transportni industriji je omogočil transport 
pokvarljivega blaga daljši čas in na daljše razdalje. Zaradi dobro nadzorovanih pogojev 



  16 

obstaja manjše tveganje za razkroj oziroma uničenje blaga. To je spodbudilo ladjarje, da so 
začeli sprejemati v prevoz tudi te vrste tovora. Rezultat tega je bilo povečanje trgovine s 
pokvarljivim blagom. Sposobnost ravnanja in prevoza velike količine tovora s pomočjo 
kontejnerskih ladij je bolj ekonomična rešitev v primerjavi s prevozom zamrznjene hrane 
na primer z letalom (Soon, Qiang in Sian 2002).  
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3 KONTEJNERSKE LADJE 
 
 

3.1 Nastanek kontejnerskih ladij 
 
Moderne kontejnerske ladje so najverjetneje najbolj spektakularne ladje, ki so bile razvite 
v zgodovini pomorstva. Kontejnerske ladje so zgrajene za prevoz tisočev kontejnerjev, 
katerih vsebino nihče ne vidi. Te ladje se pojavljajo v pristaniščih širom sveta, kjer se 
zaustavijo le za dan ali dva (Moritz 1998). 
 
Kontejnerske ladje so že od nekdaj v rabi. Njihov pomen je in še vedno raste skupaj z 
rastjo komercialnega uvoza (Soon, Qiang in Sian 2002).  
 
Antične civilizacije, kot je grška in rimska, so gradile ladje, kar jim je omogočalo 
prevažanje tovora iz ene luke v drugo, vendar pa so bile te luke in pristanišča znotraj enega 
kontinenta. Tipično potovanje je tako potekalo z ladjo iz Sibirije, Španije ali Britanije prek 
Sredozemskega morja in se končalo v Aleksandriji ali Damascusu. V desetem stoletju so 
bili zelo pomembni tudi Vikingi. Vikingi so se bolj zanimali za odkrivanja in 
pustolovščine, kot pa za zelo obsežno trgovanje. Tudi namen potovanja Marca Pola je bilo 
odkrivanje novih dežel in vzpostavitev novih povezav. Veliko tovornih ladij, ki so bile del 
te flote, je nosilo hrano in potrebno opremo za člane posadke in ne dobrin za trgovanje 
(Soon, Qiang in Sian 2002).  
 
Stoletja so tekla in pomen ladij se je spreminjal. Skupaj s temi spremembami pa se je 
spreminjala tudi oblika ladij, kar je omogočalo zadovoljitev vseh zahtev, ki so se pojavljale 
zaradi daljših potovanj. To je še zlasti pomembno za prekatlantska potovanja (Soon, Qiang 
in Sian 2002).  
 
Obdobje od 1400 do 1600 se imenuje tudi »Doba odkritij«. V tem obdobju je prekatlantska 
trgovina zaživela. To trgovino je podpiralo plemstvo in drugi ljudje, ki so imeli dovolj 
denarja. Portugalski princ Henry je bil eden izmed pionirjev pošiljanja raziskovalnih ladij, 
katerih namen je bila pridobitev bogastev iz držav, ki so ležale izven Evrope. V tem 
obdobju so evropski narodi začeli kolonizirat dežele na vzhodu in tako graditi svoje 
imperije. V okviru takšne »raziskovalne« odprave, ki jo je vodil Vasco da Gama, so leta 
1497 odkrili pot do Indije, ki gre preko rta Dobrega upanja8. S tega potovanja so prinesli 
dragocen tovor, s katerim so realizirali več kot 100% dobiček. Do leta 1515 je Portugalska 
vzpostavila trgovinske povezave s Kitajsko (Soon, Qiang in Sian 2002).  
 
Do osemnajstega stoletja so tudi druge evropske države (predvsem Francija, Nizozemska, 
Britanija) utrdile svojo prisotnost na vzhodu. Trgovske poti, ki so jih vzpostavili, so jim 
omogočale trgovanje in zelo visoke zaslužke. Zaradi tega bogastva pa so se začeli 
odpravljati tudi v notranjost Azije. Odprtje Sueškega in Panamskega prekopa v letih 1869 
in 1914 je še dodatno povečalo obseg trgovanja (Soon, Qiang in Sian 2002).   
 
 

                                                 
8 Cape of good hope. 
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3.2 Nastanek potrebe po kontejnerizaciji  
 
Pomorski transport kontejnerjev pridobiva na pomenu. Zaradi hitre plovbe in enostavnih 
manipulacij kontejnerjev je postal pomorski transport kontejnerjev pojem hitrega, varnega 
in ekonomičnega prevoza blaga (Ogorelc 2004, 107). 
 
Do polovice dvajsetega stoletja je bil transport tovora čez morja in oceane stroškovno, 
časovno in delovno zelo intenziven proces. Paketi tovora so bili locirani v velikih košarah 
ali vrečah. Manipulirali so se kos za kosom. Takšen način se imenuje tudi »break bulk« 
sistem vkrcavanja in izkrcavanja. Te košare so se nalagale individualno na vlak ali 
tovornjak. Nato so se prepeljale v luko. Na dokih so vsako posamezno košaro razložili iz 
tovornjaka ali vlaka. Sledilo je njihovo nalaganje na ladjo, torej v ladijsko skladišče 
oziroma podpalubo. Ta težaven in dolgotrajen postopek se je v obratnem vrsten redu 
ponovil v kraju destinacije. Nalogo natovarjanja in raztovarjanja je moralo opravljati 
približno dvajset delavcev. Skupina dvajsetih delavcev je v eni uri natovorila oziroma 
raztovorila približno dvajset ton. Rezultat počasnih manipulacij je bilo večdnevno stanje 
ladij v luki (Soon, Qiang in Sian 2002).  
 
Stroški kapitala se povrnejo le v primeru, da ladja potuje med lukami tekoče, kar pomeni 
da ne stoji v lukah predolgo. Dolge stojnine v lukah, povzročajo ladijskim prevoznikom 
dodatne stroške (Soon, Qiang in Sian 2002). 
 
Uporaba palet za dopolnitev nakladalne tehnologije v zgodnjem dvajsetem stoletju je bila 
rešitev za break bulk ravnanje oziroma manipulacije. Tovor se še vedno nalaga kos za 
kosom, vendar se je sedaj nalagal na palete in nato so se le te nalagale na ladje z uporabo 
viličarjev. To je zmanjšalo količino dela, ki ga je bilo potrebno vložiti in hkrati skrajšalo 
porabljen čas.  Kljub temu, da so palete olajšale manipulacije in omogočile velike 
prihranke dela in časa, je veliko luk v Evropi zaradi nejasnih razlogov zavračalo njihovo 
uporabo (Duncan 1992, 251).  
 
Količina tovora, ki se je prevažala je stalno rasla, med drugim tudi zaradi vse večje 
uporabe Panamskega in Sueškega prekopa. Zaradi te rasti pa je kaj kmalu postala uporaba 
palet nezadostna, da bi se zadovoljile vse potrebe po hitrem prevozu. To je zahtevalo novo 
tehnologijo (Soon, Qiang in Sian 2002).  
 
Break bulk manipulacije so ostale način dela še nekaj desetletij, saj ni našel nihče boljše 
rešitve oziroma tehnologije. Ko je postajala potreba po stroškovno učinkoviti obliki 
transporta tovora vse bolj aktualna in je količina tovora za prevoz nadalje rasla, je končno 
prišlo do radikalne spremembe tehnologije ravnanja in premikanja blaga, razvili so se 
kontejnerji (Soon, Qiang in Sian 2002).  
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3.3 Strateške prednosti ladijskega prevoza kontejnerjev9  
 
Ladijski prevozi se zdaj kažejo v povsem drugačni luči kot pred desetimi leti. V svetu je 
okoli petindvajset pristanišč, ki pretovorijo letno več kot dva milijona TEU. Povprečni 
pretovorni učinek obalnih kontejnerskih dvigal je od petindvajset do trideset dvigov na uro, 
s povečanjem velikosti ladij pa se tudi ta učinek zvišuje.  
 
Globalizacija kontejnerskega prometa je pod velikim pritiskom zahtev in želja naročnikov. 
V kontejnerski plovbi so se pokazale zahteve po celostnem obdelovanju svetovnih trgov, 
zato so morali ladjarji posodobiti servise in vzpostaviti zveze z novimi svetovnimi 
pristanišči. Velike multinacionalke so se pričele vključevati v globalne pogodbe z ladjarji. 
To jim omogoča, da nadzirajo ves pomorski promet do številnih zemljepisno razpršenih 
produkcijskih enot. S tem so pridobile možnost znižanja prevoznih tarif. 
 
Za sodoben prevoz kontejnerjev je zelo pomembno, da je njihovo poslovanje usklajeno z 
osnovnimi zahtevami transportne logistike. To pomeni, da se kontejner nahaja na pravem 
mestu, ob pravem času, ki je odvisen od voznega reda ladij. Vsak velik kontejnerski ladjar 
mora, če želi biti uspešen, del svojih finančnih sredstev nameniti za razvoj logističnega 
sistema, ki se ukvarja z organiziranjem distribucije kontejnerjev. 
 
Pomorski prevoz kontejnerjev je del celotnega prevoznega procesa. Veliki ladjarji, ki bi 
radi zadovoljili stranke, so začeli ponujati celotne prevozne storitve. Tako se je njihova 
prevozna storitev razširila s pomorskega na kopenski del poti, s čimer ponujajo tudi 
storitve integralnega prevoza kontejnerjev od vrat do vrat. 
 
Zaradi tehnološke učinkovitosti potovanja velike kontejnerske ladje, je kontejnerski ladjar 
prisiljen vložiti denar v nakup sodobne pretovorne opreme na kontejnerskih terminalih, ter 
vzeti v zakup posamezna pristanišča oziroma območja v pomembnejših kontejnerskih 
pristaniščih, v državah, ki to dopuščajo.  
 
Nekatera velika kontejnerska pristanišča, kot je na primer Singapur, imajo vso pretovorno 
mehanizacijo v izključnem lastništvu pristaniške uprave PSA (Port of Singapore 
Authority). V drugih pristaniščih, ki so večinoma privatizirana, je pretovorna mehanizacija 
v lasti velikih ladjarjev, kot so Maersk Sea Land, Evergreen in NYK. 
 
Trenutno je na svetu več kot osemdeset kontejnerskih terminalov, ki imajo celotnega 
tovora letno več kot 500.000 TEU. Večina teh terminalov je na azijski celini. Šest 
največjih kontejnerskih terminalov je v azijskih državah. Med največjimi osemnajstimi 
terminali pa jih je polovica z Daljnega vzhoda.  
 
Na svetu naj bi bilo pet velikih kontejnerskih  terminalov, ki bi bili sposobni sprejeti 
kontejnerske ladje velikosti MalaccaMax. Iz teh terminalov pa bodo manjše ladje razvažale 
kontejnerje do namembnih pristanišč.  
 
Te tako imenovane ladje velikanke so ekonomične samo na dolgih relacijah, kot je pot 
okoli sveta (RTW -  round the world) z zelo malo postanki. Velikost teh ladij je precej nad 

                                                 
9 To poglavje je napisano na podlagi članka Twrdyeve iz leta 2004. 
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povprečjem velikosti današnjih ladij, to pa od pristanišč zahteva posebne pogoje za prevoz 
in posebno opremo za raztovarjanje.  
 
 

3.4 Ekonomski vidik kontejnerizacije in globalizacija 
 
Kontejnerske ladje so tip ladij, katerih raba raste najhitreje. Danes blizu tri tisoč 
kontejnerskih ladij, s sedemdeset milijoni tonaže predstavlja 12% svetovne ladijske tonaže. 
Pred osmimi leti je ta delež znašal le 5%. V zadnjih šestih letih so zabeležili 9% rast 
kontajnerskega ladjevja (Soon, Qiang in Sian 2002).  
 
Kontejnerski transport je rastoče tržišče, v katerem se je količina tovora v zadnjem 
desetletju podvojila (Mitsui O.S.K. lines 2004).  
 
Kontejnerski transport je znižal stroške transporta velikih količin blaga med različnimi 
kontinenti. Kontejnerski transport je zaradi tega ekonomsko učinkovit. Države so se zaradi 
ekonomske učinkovitosti odločile tudi za večjo količino izvoza proizvodov in materialov 
širom sveta. Na ta način je postal kontejnerski transport pomembna gonilna sila 
globalizacije. Globalizacija je definirana kot ekonomski fenomen, ki vključuje rastočo 
integracijo nacionalnih ekonomskih sistemov. To se kaže z rastjo mednarodne trgovine, 
investicij in kapitalskega toka (Soon, Qiang in Sian 2002). 
 
Mednarodna menjava omogoča revnim državam, preko dotoka tujega kapitala in 
tehnologije, možnost ekonomskega razvoja. Z olajšanjem trgovine je omogočen širom 
sveta lažji dostop do širokega spektra proizvodov primerljive kakovosti, kot so domači in 
tudi po primerljivih cenah. Z mednarodno konkurenco so največ pridobili kupci. S 
proizvodnjo velikih količin proizvodov namenjenih mednarodnemu trgu lahko podjetja, s 
pomočjo specializacije, dosegajo ekonomijo obsega in s tem nižje stroške. Po drugi strani 
pa so zaradi nižjih stroškov ladijskega transporta, podjetja zmožna pošiljati svoje 
proizvode po celotnem svetu, kar jim omogoča neomejen dostop do tujih tržišč. 
Osemmesečna študija Ocean Shipping Consultants Ltd predvideva, da bo potreba po 
kontejnerskem transportu v letih od 2000 do 2012 narasla za 91% (Soon, Qiang in Sian 
2002). 
 
Mednarodno trgovino že od nekdaj krivijo za naraščanje pola moči. Kritiki globalizacije so 
mnenja, da so rastoče neenakosti neizogibna posledica tržnih sil. Zaradi mednarodne 
menjave, omogočajo tržne sile bogatim državam, da še nadalje povečujejo svoje bogastvo. 
Velika podjetja investirajo v revne države zgolj zaradi višjih dobičkov, ki jih lahko 
ustvarijo na račun nižjih plač ali zaradi dostopa do njihovih naravnih virov. Posledica tega 
je, da revne države postanejo še revnejše, bogate pa še bogatejše. Bogate korporacije so 
pogosto obtožene izkoriščanja poceni delovne sile in naravnih virov v revnih državah 
(Soon, Qiang in Sian 2002).  
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3.5 Kontejnerski transport in njegovi vplivi na življenjsko okolje 
 
Kontejnerski transport ima tako kot vsak transport negativne posledice za okolje. Te 
posledice so povezane z nevarnostmi, ki izhajajo iz nesreč. Te nesreče so lahko trki. Pride 
lahko do trka ladij ali trka ladje na primer s skalami. Pri tem pa lahko pride do izgube 
tovora. Ta tovor negativno vpliva na življenje v vodah in tudi na življenje, ki je od tega 
odvisno. Možnost, da bi kontejnerji med nevihto padli v vodo je izredno majhna. Trenutno 
se po svetu prevaža med pet in šest milijoni kontejnerjev. Letno pa pade zaradi različnih 
vplivov v vodo približno dva tisoč kontejnerjev. To predstavlja le 0,005% vseh prepeljanih 
kontejnerjev (Vero Marine). 
 
Na okolje pa ne vplivajo samo ti dejavniki. Dejavniki, ki tudi v veliki meri vplivajo na 
okolje in življenje v njem, so opisani v nadaljevanju.  
 
 

3.5.1 Uničevanje življenjeskega okolja v pristaniščih 
 
Z naraščanjem kontejnerskega transporta se večajo tudi ladje. Zaradi vedno večjih 
kontejnerskih ladij, so pristanišča prisiljena širiti in poglabljati svoje kanale. Kanale je 
potrebno pogljabljati, da lahko sploh sprejmejo takšne ladje. Zaradi širjenja kanalov pa se 
posega v življenjsko okolje rastlin in živali, ki živijo v teh zalivih. Velik pa je vpliv tudi na 
življenje, ki je odvisno od teh živali in rastlin. Vedno obstaja nevarnost, da si to okolje ne 
bo nikoli več popolnoma opomoglo. To so dolgoročne posledice, seveda pa nastajajo tudi 
kratkoročne posledice. Kratkoročna posledica je predvsem nevarnost vpliva motne vode na 
življenje (Soon, Qiang in Sian 2002).  
 
Problemov uničevanja okolja nikakor ne smemo zanemarjati. Zavedati se je potrebno, da 
ne moremo širiti pristanišč, ne da bi pri tem močno posegali v življenjsko okolje živali in 
rastlin. Ena izmed možnih rešitev tega problema je lahko omejevanje velikosti ladij. 
Najpogosteje bi se v takem primeru uporabljale ladje tretje in četrte generacije. In kaj bi 
takšna omejitev pomenila za pristanišča? Velika pristanišča, ki so sposobna sprejemati 
ladje velikanke, ne bi imela večjih težav. Za mala pristanišča pa bi takšna omejitev 
pomenila, da se jim ne bo potrebno širiti. Ker se pristaniščem ne bi bilo potrebno širiti ne 
bi bilo vplivov na življenje v pristaniških vodah (Soon, Qiang in Sian 2002). 
 
 

3.5.2 Različnost živalskih vrst v balastni vodi 
 
Balastna voda je voda, ki jo ladja napolni v balastne tanke. Ta voda zagotavlja stabilnost 
ladje med plovbo. Ko ladja zapusti pristanišče, napolni svoje balastne tanke z morsko 
vodo. Ta voda se izprazni iz tanka v namembni luki (Soon, Qiang in Sian 2002).  
 
Balastne vode v različnih pristaniščih vsebujejo različne živalske vrste. Z balastno vodo pa 
se te živali prenašajo iz svojega okolja v tuje okolje. Te tuje vrste živali spreminjajo okolje 
v vodi okrog novega bivališča oziroma namembnega pristanišča. Pogosto te spremembe 
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zelo vplivajo na obstoječ ekosistem in živali. Živali, ki pridejo v pristanišče z balastno 
vodo namreč (Soon, Qiang in Sian 2002): 

 tekmujejo z obstoječimi vrstami za isti vir hrane, 
 obstoječe živali so lahko njihov vir hrane, 
 uničijo pa lahko tudi čistilne sisteme in v najslabšem primeru tudi 

vodni transport. 
Zaradi tega vedno več držav napoveduje boj proti temu problemu.  
 
Kontejnerske ladje so največje in tudi najpogosteje uporabljene tovorne ladje. 
Kontejnerske ladje predstavljajo pomemben vir teh problemov. Možna rešitev za 
preprečevanje škode, ki jo povzročajo tuje vrste živali je prepoved oskrbovanja z balastno 
vodo, ki vsebuje živali. Od ladij bi lahko zahtevali, da zajamejo balastno vodo iz globin 
oceana. To bi sicer povzročilo prenos organizmov iz dna oceana, vendar pa bi to pomenilo 
manj povzročene škode v namembnem pristanišču, saj te živali  ne preživijo v nižjih 
vodah. To sicer ni idealna rešitev, vendar bi pomagala. Zahteva, da se mora balastna voda 
črpati iz globin oceana bi se lahko umaknila, če bi bila s tem ogrožena posadka ladje ali 
ladja sama (Soon, Qiang in Sian 2002).  
 
Trenutno pa preučujejo tudi druge možne rešitve, kot so obdelava balastnih tankov s 
toploto, kemikalijami, ultravijolično svetlobo. Ravno tako pa obstaja možnost filtriranja 
balastne vode (Soon, Qiang in Sian 2002).  
 
 

3.6 Pregled generacij kontejnerskih ladij 
 
Prve kontejnerske ladje so bile prilagojene tovorne ladje ali tankerji (mnogo avtorjev je 
mnenja, da to še niso bile prave kontejnerske ladje). Prevažale so lahko do 1.000 TEU. V 
začetku šestdesetih let je bil kontejner eksperimentalna transportna tehnologija in 
sprememba obstoječih ladij se je izkazala kot najučinkovitejša rešitev. Te ladje so imele na 
krovu žerjave. V začetku sedemdesetih let, ko je bila uporaba kontejnerjev že zelo 
razširjena se je razvila druga generacija kontejnerskih ladij. Druga generacija predstavlja 
prve prave kontejnerske ladje, ki so namenjene izključno za prevoz kontejnerjev. S krova 
teh ladij so odstranili žerjave, kar je omogočilo prevoz večjega števila kontejnerjev 
(Hofstra). 
 
V osemdesetih letih je ekonomija obsega usmerjala konstrukcijo ladij v smeri vse večjih 
ladij, vse do PanaMax (1985) in Post PanaMax (1988) standardov. Te ladje omogočajo 
transport med 4.000 TEU in 5.000 TEU. Peta generacija Post PanaMax Plus je na voljo od 
začetka enaindvajsetega stoletja. Ladje pete generacije lahko prevažajo med 5.000 TEU in 
8.000 TEU. Samo omejeno število luk pa je sposobno sprejemati, nakladati, razkladati in 
odpravljati takšne ladje, saj morajo imeti luke zelo globoko vodo in visoko učinkovito 
pretovorno oziroma prekladalno infrastrukturo. Takšna infrastruktura pa je stroškovno zelo 
intenzivna (Hofstra).  
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Okrog 7.700 TEU se lahko prevaža danes z ladjami Post PanaMax Plus razreda. Te ladje 
so dolge okrog 1.138 čevljev (347 metrov), kar je skoraj četrt milje10. Široke pa so 140 
čevljev oziroma 42,8 metrov (Dillinger 1999). To pa je dokaj skromno v primerjavi z 
ladjami, ki še pridejo. Planirajo namreč izgradnjo ladij s kapaciteto do 15.000 TEU 
(Veselko 2003, 10-11).  
 
Slika 4: Način nalaganja kontejnerjev na ladjo pete generacije 

 
Vir: http://baegis.ag.uidaho.edu/~myron/html/container.htm. 
 
Izgradnja tako velikih ladij je tehnološko mogoča, vendar pa se moramo zavedati, da 
morajo biti pristanišča sposobna sprejemati takšne ladje. Te ladje velikanke bodo dolge 
400 metrov, široke 69 metrov in njihov ugrez bo znašal 14 metrov. Danes večina pristanišč 
ni sposobnih sprejeti takšnih ladij (Veselko 2003, 10-11).  
 
Glavni tehnološki problem je pogon. Pogon obstoječih kontejnerskih ladij izvaja dizelski 
motor z maksimalno močjo okrog 68.000 kW. Takšen motor omogoča Post PanaMax Plus 
ladji z nosilnostjo 8.000 TEU, da doseže hitrost 25 vozlov11. Za pogon ladje velikanke bo 
potrebno razviti bolj močne motorje ali pa bosta ladjo poganjala dva motorja (Veselko 
2003, 10-11).  
 
Potovalna hitrost ladje je omejena z močjo motorja in s servisnimi zahtevami. Danes je na 
glavnih prevoznih poteh, gre za relacijo med Evropo in Azijo in za smer Azija – obe 
Ameriki, najpogostejša hitrost 25 vozlov. To zadošča in omogoča normalno poslovanje. 
Raziskave so pokazale, da bi flota petih ladij s potovalno hitrostjo 25 vozlov zadoščala za 
reden servis na progi med Azijo in Evropo, če ne bi bilo zastojev na sidriščih, prekopih, 
privezih na pomol in drugih podpornih storitvah (Veselko 2003, 10-11). 
 
Starejši tipi ladij dosegajo podobne hitrosti kot novejši tipi, vendar pa pri tem porabijo 
veliko več goriva (Mottley 2001). 
 
Pri določanju velikosti kontejnerskih ladij velja v pomorskem svetu posebna metoda. Izrazi 
kot so PanaMax, Post PanaMax in Post PanaMax Plus so izrazi, ki splošno opredeljujejo 
dimenzije ladij. PanaMax ladje so ladje, ki še zmorejo prečkati Panamski prekop. Post 
PanaMax in večje ladje pa tega prekopa ne morejo prečkati (Veselko 2003,10-11). 
 
 
 
 

                                                 
10 Milja je enota, ki izraža dolžino. Poznamo geografsko, kopensko in morsko miljo. Geografska milja je 
enaka 7,42 km. Kopenska milja je enaka 1,609344 km in morska milja znaša 1,85327 km.  
11 Vozel oziroma morska milja na uro je enota za hitrost. 1 vozel je enako 0,514 m/s. 
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Slika 5: Pregled ladij različnih generacij 
 

 
Vir: http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/containerships.html. 

 
Na sliki so prikazane generacije ladij. Podani so podatki o dolžinah, ugrezih in 
zmogljivostih ladij. Prva generacija so bile prilagojene tovorne ladje in tankerji. Druga 
generacija so bile prve res prave kontejnerske ladje. Tretja generacija so ladje razreda 
PanaMax. Četrta generacija vključuje ladje razreda Post PanaMax in peta generacija so 
ladje razreda Post PanaMax Plus. Razvoj pa gre v smeri vedno večjih ladij.  
 
Pri gradnji ladij ne obstaja veliko tehničnih omejitev, ki bi preprečevale ladjam, da bi bile 
vedno večje (Drewry 2004).  
 
Panamski prekop ni sposoben prepuščati Post PanaMax ladij. Vodstvo panamskega 
prekopa zato načrtuje, da bi prekop prilagodili sodobnim post PanaMax ladjam in tudi 
bodočim ladjam velikankam. Če se bo ta načrt realiziral, bo imelo to zelo velik vpliv na 
razvoj ladij in pristanišč širom sveta. Zvišal pa bi se tudi obseg trgovine, ki gre skozi 
Panamski prekop (Soon, Qiang in Sian 2002). 
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3.7 Rojstvo prve kontejnerske ladje 
 
Kontejnerska revolucija ima svoje začetke v letu 1956. Idejo o kontejnerizaciji je razvil 
Malcolm McLean. Ladijski kontejner je v bistvu pokrita škatla, ki dovoljuje da se blago 
transportira in dostavi od enega do drugega kraja, ne da bi se vsebina kontejnerja fizično 
manipulirala. Ti kontejnerji so standardizirani v takšnih dimenzijah, ki omogočajo 
multimodalni transport. Torej morajo omogočati prevoz z ladjami, prevoz po železnici in 
cesti, ne da bi se pojavila potreba po prepakiranju (Soon, Qiang in Sian 2002).  
 
Zaradi potrebe po multimodalnem transportu se je pojavila potreba po standardizaciji 
kontejnerjev. Standardne dimenzije kontejnerjev so bile (Soon, Qiang in Sian 2002): 

 dolžina: 20 čevljev (6,1 metrov) ali 40 čevljev (12,2 metrov); 
 širina: 8 čevljev (2,4 metrov); 
 višina: 8 čevljev 6 inč12 (2,6 metrov). 

Te dimenzije so v veljavi še danes.  
 
Prva kontejnerska ladja IDEAL X je bila Pan-Atlantik T2 tanker, prilagojen za prevoz 
kontejnerjev in tekočih tovorov.  Prvič je odplula iz pristanišča Newark13  26. aprila 1956. 
Cilj te ladje je bil v Houstonu. Uspeh IDEL-a X je bil znak možne tehnološke revolucije 
pri transportu tovora, vendar pa ni povzročil prehoda na kontejnerizacijo v zelo kratkem 
času. Leta 1960 je prvič plula ladja Santa Eliana. To je bila prva prava kontejnerska ladja v 
mednarodni menjavi. Plula je iz New Yorka do Venezuele. Ker je bila tehnologija 
relativno nova, ladijska podjetja, ki so imela veliko floto običajnih break bulk ladij, niso 
želela investirati v to tehnologijo, dokler niso bila popolnoma prepričana, da je to 
tehnologija, ki se bo obdržala. Po drugi strani pa so bila tudi vodstva luk nepripravljena, da 
bi tradicionalne naprave za manipulacije, z omejenimi kapacitetami, zamenjala za naprave, 
s takšnimi zmogljivostmi, ki so potrebne za ravnanje s kontejnerji (Armadillo Marine 
Consultants).  
 
Luka New York je predvidela potencial kontejnerske trgovine in je izgradila prvi 
kontejnerski terminal imenovan Elizabeth Marine Terminal. Dogodek, ki je drastično 
spremenil pogled na kontejnerizacijo, je bila plovba  transatlantske kontejnerske ladje SS 
FAIRLAND, ki je leta 1966 odplula iz luke Elizabeth. Zaradi hitrejše manipulacije tovora 
je ladja priplula v kraj destinacije štiri tedne hitreje, kot je bilo to do tedaj običajno. To je 
presenetilo veliko ljudi v ladijski industriji. Ladjarski svet je bil končno prepričan, da je 
kontejnerizacija tehnologija s prihodnostjo. Mnogi med njimi so se odločili za 
preusmeritev na ta sistem (Soon, Qiang in Sian 2002).  
 
Zaprtje Sueškega prekopa je v veliki meri pripomoglo k večjemu pomenu kontejnerizacije. 
Zaradi tega zaprtja se je podaljšala pot. To je imelo velik vpliv na mnoge trgovinske poti, 
še zlasti tiste med Evropo in Azijo. Zaradi daljše poti se je pojavila potreba po ladjah, ki 
omogočajo hitrejše manipulacije in imajo tudi večje kapacitete, vse to pa so nudile 
kontejnerske ladje. Zaradi tega so kontejnerske ladje dobile pomembno mesto v zgodovini 
pomorskega razvoja (Soon, Qiang in Sian 2002).  
 

                                                 
12 Inča (inch, cola) je mera za dolžino. 1 inča je enako kot 2,54 centimetra. 
13 Pristanišče Newark se nahaja v New Jerseyu, ZDA. 
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3.8 Posledice razvoja kontejnerskih ladij  
 
Razvoj kontejnerskih ladij je pomenil revolucijo na področju prevoza blaga širom sveta. 
Spremembe, ki jih je povzročil so sledeče (Soon, Qiang in Sian 2002):  

 čas obračanja ladij v lukah se je bistveno skrajšal - ker se tovor naklada 
oziroma razklada v velikih količinah, spravljenih v kontejnerjih, mora 
ladja stati v luki le okrog 10 do 24 ur. Navadna tovorna ladja pa 
potrebuje za enako količino tovora od 36 ur pa vse do 10 dni; 

 blago v kontejnerju ni izpostavljeno spreminjajočim se vremenskim 
spremembam in drugim vplivom; 

 urnik kontejnerskih ladij je veliko bolj predvidljiv od tistega za navadne 
ladje - navadne ladje so lahko zadržane v lukah zaradi težav pri 
nakladanju ali razkladanju, ki jih povzroča slabo vreme. Zaradi tega 
ladja pride z zamudo v naslednjo luko;  

 boljše varovanje blaga v kontejnerju znižuje možnost poškodb in tudi 
kraje - to ne zagotovi samo dostave tovora kupcu v ustreznem stanju, 
ampak tudi zniža stroške zavarovanja za blago spravljeno v kontejnerjih;  

 število zaposlenih v kontejnerskih lukah je manjše od števila zaposlenih 
v navadnih lukah - ker so naloge nakladanja oziroma razkladanja 
delovno manj intenzivne pomeni to tudi znižanje stroškov manipulacij.  

 
 

3.9 Povečevanje zmogljivosti kontejnerskih ladij 
 
Od rojstva prve kontejnerske ladje je svet videl razvoj petih generacij kontejnerskih ladij. 
V zadnjem času pa lahko zasledimo že tudi napovedi za sedmo generacijo, ki pomeni 
kontejnerske ladje z nosilnostjo 15.000 TEU (Soon, Qiang in Sian 2002). 
 
Leta 1957 so bile ladje sposobne prevažati 226 TEU, danes pa je njihova nosilnost 6.600 
TEU in več. Načrtujejo pa se ladje z nosilnostjo 15.000 TEU. Ne načrtujejo se le ladije z 
večjo nosilnostjo, ampak tudi hitrejše ladje. Te hitre ladje naj bi dosegale hitrosti od 30 do 
45 vozlov. Njihova nosilnost pa naj bi bila od 1.400 do 1.600 TEU (Armadillo Marine 
Consultants). 
 
Razvoj je šel od prilagojenih tovornih ladij, ki so imele nosilnost nekaj 100 TEU do Post 
PanaMax Plus ladje z nosilnostjo od 6.000 do 8.000 TEU. Tretja generacija poznana tudi 
pod imenom PanaMax ladje, so največje kontejnerske ladje, ki še lahko plujejo skozi 
Panamski prekop. Torej te ladje še imajo takšno velikost in ugrez, ki ga mere (širina, 
globina) Panamskega prekopa še dovoljujejo. Današnjo floto še vedno sestavlja največ 
ladij generacije PanaMax (Soon, Qiang in Sian 2002).  
 
Različne generacije so se razvile zaradi želje po povečanju nosilnosti kontejnerskih ladij. 
Kljub temu, da je povečanje zmogljivosti vodilo do boljše učinkovitosti, je prineslo tudi 
določene probleme. Širša paluba in globlji ugrez kontejnerskih ladij zahteva globlja in širša 
pristanišča, prekope in kanale. Nadalje lahko večja kapaciteta, ki pomeni večje število 
kontejnerjev,  negativno vpliva na stabilnost ladje (Soon, Qiang in Sian 2002). 
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Prve kontejnerske ladje so omogočale nalaganje kontejnerjev dva ali tri v višino. V 
sedemdesetih letih so gradili kontejnerske ladje tako, da so omogočale nalaganje 
kontejnerjev na krovu, od štiri do  šest v višino. Moderne ladje pa omogočajo, da se na 
krovu ladje prevaža kar 75% vseh kontejnerjev. Seveda pa se spreminjajo tudi možnosti za 
nakladanje v podpalubje (Soon, Qiang in Sian 2002).  
 
Vertikalno nalaganje kontejnerjev v višino omogoča prevoz večje količine tovora 
spravljenega v kontejnerjih. Tu pa nastopijo številni problemi. Eden izmed njih je 
negativen vpliv na stabilnost ladje. To je še posebej nevarno v slabih razmerah (nemirno 
morje). Nadalje vertikalno nalaganje povzroča slabši razgled z mostu ladje, kar povečuje 
možnost nesreč (različni trki). Zaradi večjega števila kontejnerjev se zviša tudi teža 
naložene ladje, kar negativno vpliva na sposobnost manevriranja ladje, še zlasti pri nižjih 
hitrostih. To pa zopet pomeni zvišanje verjetnosti trka. Vse te negativne vplive morajo 
upoštevati že pri načrtovanju konstrukcije ladje. Upoštevati jih je potrebno tudi pri 
nalaganju ladje (Soon, Qiang in Sian 2002).  
 
Kontejnerske ladje so vedno več v rabi, vendar pa ne smemo zanemariti varnosti.  Za večjo 
varnost pa ni pomemben samo način zlaganja kontejnerjev na ladjo. Ravno tako je 
pomembno natančno poznavanje vsebine kontejnerjev (Soon, Qiang in Sian 2002).  
 
Informacije o blagu spravljenem v kontejnerju so bile že od nekdaj zelo pomembne. 
Pogosto se dogaja, da v primeru nesreč sploh ni znano kaj je vsebina kontejnerja. To lahko 
povzroči negotovost pri ravnanju, še zlasti če gre za strupene in nevarne snovi. Nepravilne 
informacije lahko povzročijo tudi napačno nakladanje in razkladanje. Posledica tega je 
lahko velik vpliv na stabilnost ladje. Poleg nezadostnih informacij pa je potrebno 
upoštevati tudi spremembe kontejnerjev v zadnji minuti. Takšne spremembe zahtevajo nov 
načrt nalaganja. Nikakor ne sme priti do naglega nalaganja po sistemu last in first out 
(zadnji natovori, prvi raztovori). To pomeni, da ni dovoljeno nalaganje kontejnerjev zaradi 
naglice v višino, saj to vpliva na stabilnost ladje in s tem povečuje nevarnost nesreč (Soon, 
Qiang in Sian 2002). 
 
Za varno plovbo pa ni pomembno samo pravilno zlaganje kontejnerjev na ladjo in 
poznavanje njihove vsebine. Ladja mora imeti dobro usposobljeno posadko. Zelo 
pomembno je upoštevanje vremenskih razmer. Še zlasti morajo upoštevati moč vetra in 
valovanja. Moč vetra se deli v 13 razredov. Razred 0 pomeni, da ni vetra oziroma je le ta 
zelo šibak in da je morje »gladko«. Hitrost vetra v tem razredu  je med 0 in 0,2 m/s. Razred 
12 pa predstavlja moč vetra večjo od 32,7 m/s. To pomeni orkan in zelo visoke valove. 
Voda se v takih razmerah peni in je popolnoma bele barve. Vidljivost v teh razmerah je 
izredno slaba (Dudszus 1997, 284).  
 
 

3.10 Sodobne kontejnerske ladje 
 
Podoba svetovne ladijske flote se počasi spreminja. Ladjedelnice in ladjarji napovedujejo 
gradnjo čedalje večjih ladij, čemur se bodo morala prilagoditi tudi pristanišča. Prav tako  
bo potrebno izboljšati podporne storitve in zaledno infrastrukturo (Veselko 2003, 10-11).  
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Ladje so vedno večje. Danes se zelo pogosto dogaja, da pride na trg nov tip še preden se 
navadimo na njegovega predhodnika (to ne velja le za ladje, ampak za večino drugih 
tehničnih izdelkov) (Duncan 1992, 212). 
 
Prvi kontejnerji kot transportne enote so iz druge polovice šestdesetih let prejšnjega stoletja 
(1956). Takrat je iz Newarka izplula prva kontejnerska ladja. Od takrat naprej smo lahko 
videli vedno obsežnejšo uporabo kontejnerjev. Množična uporaba in zahteve trga so in še 
vedno vplivajo na razvoj kontejnerskih ladij in pristaniške infrastrukture. Gre predvsem za 
razvoj kontejnerskih ladij, katerih dimenzije in zmogljivosti presegajo vse razumljive meje 
(Veselko 2003, 10-11).  
 
Število kontejnerjev je začelo naraščati v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil 
poudarek na velikih kontejnerskih ladjah, ki vozijo na najpomembnejših svetovnih progah. 
Veliko število novih ladij Post PanaMax, ki zaradi velikosti ne morejo pluti skozi 
Panamski prekop, je pripeljalo do skokovitega naraščanja ladijskih zmogljivosti, zaradi 
česar je prišlo do znižanja stroškov na prepeljano enoto. Takšna ladja lahko prepelje od 
6.000 do 8.000 TEU, načrtovane pa so zmogljivosti do 15.000 TEU. Takšne ladje naj bi 
zaplule po morjih leta 2015 (Twrdy 2003, 19-23). 
 
Zadnjih 25 let je bilo v znamenju najhitrejšega razvoja pomorstva. Zelo se je povečala 
velikost ladij (leta 1975 povprečno 35.000 dwt, leta 2000 pa okoli 170.000 dwt), zaradi 
česar so se zmanjšali stroški prevoza. V zadnjih 25 letih se je realna cena pomorskih 
prevozov znižala za  80%. Na primer cena prevoza tone premoga na relaciji ZDA-Japonska 
je leta 1975 znašala 11,7 dolarjev. Leta 2000 pa je cena za ta isti prevoz znašala 12 
dolarjev. Ob upoštevanju realne inflacije v tem času se je cena znižala na samo dva dolarja 
(Twrdy 2003, 19-23).  
 
Eden pomembnejših dejavnikov, ki je vplival na razvoj pomorskega prometa je bila 
uvedba elektronskega poslovanja. V letu 1960 je bilo poslovanje omejeno na telefonske 
pogovore, pošiljanje sporočil pa je bilo drago in zamudno. Elektronsko poslovanje je tako 
pomenilo novo dobo, ki prinaša velike prednosti tako za ponudnike kot tudi za uporabnike 
storitev. Za pomorske prevoznike pomeni elektronsko poslovanje globalno prisotnost na 
trgu, večjo konkurenčnost, lažje približevanje storitev uporabnikom, možnost novih 
poslov, itd. Za uporabnika pomorskih prevozov pa globalno izbiro, večjo kakovost storitev 
in precejšno pocenitev le teh (Twrdy 2003, 19-23).  
 
Ladje generacije PanaMax lahko natovorijo od 4.000 do 4.500 TEU. Te ladje še lahko 
plujejo skozi Panamski prekop. Za prehod Panamskega prekopa veljajo naslednje omejitve 
(Veselko 2003, 10-11): 

 dolžina: 294,13 metrov; 
 širina: 32,61 metrov; 
 višina: 57,91 metrov; 
 ugrez: 12,04 mmetrov. 

Ladje generacije Post PanaMax zmorejo od 5.000 do 6.600 TEU, neuradno pa še precej 
več (7.700 TEU). Te ladje ne morejo pluti skozi Panamski prekop. 
 
Število Post PanaMax kontejnerskih ladij nenehno narašča. Samo v zadnjih nekaj letih je 
bilo v ladjedelnicah naročenih okrog 130 takšnih ladij. Te ladje imajo izjemne dimenzije. 
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Ladje so dolge 347 metrov, široke 43 metrov. Njihova zmogljivost znaša 7.700 TEU. Na 
tako ladjo lahko v širino naložijo 17 kontejnerjev. Svetovno floto sestavlja še vedno največ 
ladij PanaMax, vendar pa se flota počasi spreminja (Veselko 2003, 10-11).  
 
Zaradi konkurenčnih razlogov so registrirane zmogljivosti ladij namenoma prirejene, kar 
pomeni, da prikažejo manjšo zmogljivost, kot pa je tista v resnici. Tudi ocene 
strokovnjakov in ljudi, ki se dnevno srečujejo s kontejnerskimi ladjami, kažejo da dejanske 
zmogljivosti krepko presegajo tiste registrirane. Na primer ladja Maersk Sovereign je 
registrirana za 6.600 TEU, naloži pa lahko krepko čez 7.000 TEU. Nekateri ocenjujejo, da 
lahko ta ladja naloži celo 8.000 TEU (Veselko 2003, 10-11).  
 
 

3.10.1 Razlogi za gradnjo vedno večjih ladij 
 
Zagotovo je prvi takšen razlog ekonomski. Zaradi ekonomije obsega se stroški na 
kontejner z večanjem količine prepeljanih kontejnerjev zmanjšujejo in profitne marže  
naraščajo. Večje ladje lahko porabijo manj goriva, na njih je zaposlenega manj osebja. 
Logistične zahteve in številna združevanja pomorskih podjetij so povzročila tudi 
povezovanje pomorskih prog (Veselko 2003, 10-11).  
 
Ena ladja lahko stalno oskrbuje le eno progo med določenimi pristanišči. Pogoj pa je polna 
izkoriščenost ladijske kapacitete. Z neizkoriščenim prostorom se povečajo stroški na 
prepeljani kontejner. Gorivo postane relativno dražje, ravno tako tudi osebje. Vse 
predpostavke o smotrnosti povečevanja zmogljivosti ladij veljajo ob njihovi polni 
izkoriščenosti. Velikosti ladij ni mogoče povečevati v nedogled, čeprav ekonomska logika 
to dopušča (Veselko 2003, 10-11).  
 
 

3.10.2 Omejitve, ki bi lahko vplivale na razvoj ladij   
 
Med omejitve, ki bi lahko vplivale na gradnjo velikih kontejnerskih ladij prav gotovo 
sodijo omejitve povezane s projektiranjem ladij. Gre za dolžino, ki jo omejujejo dolžine 
privezov v pristaniščih. Le malo pristanišč ima toliko prostora, da lahko omogoči privez 
347 metrov dolgi ladji. Tudi širina je lahko problem, saj je odvisna od dosega pristaniških 
dvigal. Kontejnersko dvigalo, ki lahko doseže sedemnajsti zabojnik v širino in ga varno 
spravi na obalo ali ga natovori na ladjo, potrebuje veliko prostora. Poleg tega pa so takšna 
dvigala zelo draga. Tretja omejitev je ugrez ladje. Globina vode v prekopih, morjih, 
jezerih, rekah in pristaniščih, vključujoč bibavico, je velika ovira za varno plovbo. 
Problematična pa so tudi tista pristanišča, pri katerih dostop vanje ovirajo mostovi 
(Veselko 2003, 10-11). 
 
Poleg fizičnih omejitev pa so tu še omejitve povezane s tržnimi lastnostmi. Ena izmed 
pomembnejših je zmožnost trga, da sprejme takšne količine tovora, ki prihajajo v 
pristanišča širom sveta. Tudi zmogljivosti kontejnerskih terminalov in pristaniška 
infrastruktura pomembno vplivata na nemoten pretok blaga. Ne smemo pa zanemariti 



  30 

zalednih cestnih in železniških povezav, po katerih naj bi potekala tekoča in hitra dostava 
tovora končnim kupcem (Veselko 2003, 10-11).  
 
 

3.10.3 Trenutno največje ladje 
 
Velikosti kontejnerskih ladij nenehno naraščajo. Pri tem pristaniške uprave opozarjajo na 
majhne konkurenčne prednosti takšnih ladij, ki od njih zahtevajo velike naložbe v 
posodobitev pristaniške infrastrukture, gradnjo orjaških dvigal, poglabljanje morja v 
pristaniščih, širitev terminalov in podobno (Požar 2003, 29-30). 
 
Ladjar Seaspan iz kanadskega Vancouvra je v začetku leta 2003 v korejski ladjedelnici 
Samsung Heavy industries naročil prvih pet ladij z zmogljivostjo 8.100 TEU. Ladje bo 
prevzel predvidoma konec leta 2005. Pri isti ladjedelnici je Seaspan naročil tudi štiri ladje 
z zmogljivostjo 9.500 TEU z opcijo dodatnih štirih ladij enakega tipa. Slednje  bodo dolge 
335 metrov, široke 45,6 in visoke 27,4 metra, poganjal pa jih bo motor z močjo 93.120 
KM. Cena posamezne ladje znaša 90 milijonov dolarjev. Konstrukcijsko se bodo 
razlikovale od tistih z nosilnostjo 8.100 TEU. Naložile bodo lahko 18 vrst zabojnikv v 
širino, kar pomeni enega več kot ladje z zmogljivostjo 8.100 TEU, v višino pa še dve 
dodatni vrsti. Tako bo mogoče v skladišču naložiti deset kontejnerjev v višino, na palubi pa 
sedem. Motor, ki bo samo eden, bo ostal približno enak. Ladje takšnih zmogljivosti bodo 
namenjene predvsem trgovanju na transpacifiških in evroazijskih trgovinskih poteh (Požar 
2003, 29-30). Hitrost teh ladij bo 25,9 vozla. To bodo najhitrejše kontejnerske ladje (Wang 
2003). Za ladje z nosilnostjo 9.500 TEU bo dnevna najemnina znašala 30.000 dolarjev 
(Požar 2003, 29-30).  
 
Razvoj kontejnerskih ladij je za pristanišče velik izziv. Pristanišče Rotterdam je sprejelo 
izziv in pri izgradnji že upošteva morebitno izdelavo MalaccaMax14 ladij (Požar 2003, 29-
30).  
 
Velike kontejnerske ladje morajo biti popolnoma naložene s tovorom, kajti le to prinaša 
dobiček in le tako se lahko izjemno visoki stroški gradnje povrnejo v predvideni 
uporabnosti ladje. Globina vode na privezu mora biti pri oseki dovolj visoka, da zadosti 
ugrezu. Predviden ugrez te ladje je 16 metrov. Pretovorna opravila morajo biti učinkovito 
organizirana tako, da je izkrcavanje in vkrcavanje tovora zagotovljeno 24 ur na dan, sedem 
dni v tednu. Skladiščne površine na terminalu morajo omogočiti skladiščenje vsega tovora. 
Poleg tega morajo biti na voljo tudi površine za učinkovit feederski servis, torej za manjše 
ladje, ki te kontejnerje razvozijo po manjših pristaniščih (Požar 2003, 29-30).  
 
Primer popolnoma naložene kontejnerske ladje velikanke, ki razloži ves tovor samo v 
enem pristanišču, hkrati pa nanjo za povratno vožnjo naložijo zopet vse kontejnerje. 
Takšno pristanišče mora biti torej sposobno za izkrcanje in vkrcanje celotnega tovora 
(10.000 TEU) v najkrajšem času. To pomeni preložiti 20.000 TEU na eni sami ladji. Za 
odpremo takšnega tovora bi potrebovali približno 150 vlakovnih kompozicij (70 TEU po 
kompoziciji), 5000 tovornih vozil (2 TEU po vozilu) ali 10 feederskih ladij z zmogljivostjo 

                                                 
14 MalaccaMax ladje so opisane v poglavju 3.11. 
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1.000 TEU. Če bi bili kontejnerji z ene same ladje velikanke zloženi v vrsto, bi bila ta 
dolga 62 kilometrov. Evropska pristanišča, ki so sposobna sprejeti takšne ladje so 
Rotterdam, Wilhelmshaven (bodoče pristanišče JadeWasser) in pogojno Algeciras ali Le 
Havre. V Aziji se kar nekaj pristanišč, vključno s Singapurjem, Hong Kongom in 
Yantianom pripravlja za sprejem takšnih ladij (Požar 2003, 29-30). 
 
Z registrirano kapaciteto 8.063 TEU so 322,97 metrov dolge kontejnerske ladje trenutno 
največje kontejnerske ladje. Prva taka ladja je bila Shenzem, ki je prvič plula 30. aprila 
2003. Zgradili so jo v Samsung Heavy Industries Co. Ltd v Južni Koreji. Hitrost te ladje je 
25,2 vozla (46,6 km/uro). Shenzem je bila prva ladja serije takšnih ladij, ki bodo 
dostavljene do konca leta 2005 (Guinness world records 2004)15.  
 
 

3.10.4 Problemi zavarovalnic 
 
Kontejnerske ladje bodo v prihodnosti zavarovalnicam povzročale še več problemov. Te 
velike kontejnerske ladje lahko polno naložene prevažajo tovor vreden več kot 300 
milijonov dolarjev. Nesreče, v katerih so udeležene veliko manjše ladje, zavarovalnice 
rešujejo nekaj let in so zelo zapletene. (Požar 2003, 29-30).  
 
Klasifikacijski zavod Germanischer Lloyd je letos po raziskavah in natančni analizi 
spremenil nekatere tehnične zahteve pri gradnji velikih kontejnerskih ladij. Ugotovljeno je 
bilo namreč, da približno po desetih letih na ladji zaradi velikih obremenitev na nekaterih 
mestih, zaradi izjemne dolžine in širine, nastajajo razpoke (Požar 2003, 29-30).  
 
 

3.11 Kontejnerske ladje prihodnosti  
 
Natančno ne more nihče predvideti čas, ko bodo po morjih zaplule ladje velikanke. Prav 
gotovo pa bodo to ladje izjemnih dimenzij in zmogljivosti. Omenjajo se ladje z novim 
vzdevkom MalaccaMax. To so ladje, ki so prilagojene širini ožine Malacca v Aziji. 
Nekoliko manjše pa naj bi bile ladje SuezMax, ki so prilagojene širini Sueškega prekopa. 
Ta širina znaša 74,67 metrov. Dolžina pri Sueškemu prekopu ni omejena. Omejen pa je 
ugrez na največ 18 metrov. Ladje SuezMax, ki so prehod od ladij Post PanaMax Plus k 
MalaccaMax, je mogoče pričakovati v bližnji prihodnosti, saj kontejnerski pomorski 
promet med Azijo, Sredozemljem, severno Evropo in vzhodnim delom ZDA poteka prav 
preko Sueškega prekopa (Veselko 2003, 10-11).  
 
Obe novi skupini ladij strokovnjaki uvrščjo v šesto generacijo zabojniških ladij, čeprav 
bodo ladje MalaccaMax, ki bodo še precej večje, verjetno že sedma generacija. Načrtovalci 
napovedujejo, da bodo ladje Malacca-Max dolge 400 metrov, široke približno 60 metrov, 
njihov ugrez pa bo okoli 21 metrov. Nosilnost takšnih ladij naj bi bila 18.000 TEU. Ocene 

                                                 
15 Več podatkov (kapaciteta, zastava, leto gradnje, slika) se nahaja na spletnih straneh: 

 http://people. Zeelandnet.nl/vanluik/containerships.htm, 
 http://www.containershipregister.cjb.net. 
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kažejo da naj bi se kontejnerski transport do leta 2012 podvojil. V spodnji tabeli je 
prikazana primerjava ladij velikank različnih generacij (Veselko 2003, 10-11).  
 

Tabela 4: KONSTRUKCIJKE ZNAČILNOSTI KONTEJNERSKIH LADIJ MALACCAMAX, 
SUEZMAX IN DANES NAJVEČJIH LADIJ 

 MalaccaMax SuezMax Danes največje 
Dolžina (metri) 400 400 347
Širina (metri) 60 50 43
Ugrez (metri) 21 17 15
Nosilnost (TEU) 18.000 12.000 6.600
Hitrost (vozli) 25 25 25
Moč motorja (kW) 117.000 91.500 61.000
Vir: Twrdy 2004. 
 
Nove generacije ladij uvajajo zahteve, ki se jim bodo morali ladjarji in pristanišča s 
svojimi terminalskimi operaterji prilagoditi, če bodo hoteli preživeti konkurenčni boj na 
trgu (Veselko 2003, 10-11).  
 
Zamisel o zelo velikih ladjah torej živi in postaja resničnost. Čas pa bo pokazal ali je 
takšna rešitev prava (Veselko 2003, 10-11).    
 
V začetku leta 2004 je bilo že približno sto ladij s kapaciteto 8.000 TEU (Moritz 1998).  
 
V spodnji tabeli je prikazano število naročenih ladij po letih. Vidimo lahko, da se povečuje 
število ladij, ki imajo nosilnost večjo od 5.000 TEU.  
 

Tabela 5: ŠTEVILO NAROČENIH KONTEJNERSKIH LADIJ (2000-2003) 

Leto Manj kot 5000 TEU Več kot 5000 TEU 
2000 390 66
2001 276 32
2002 143 31
2003* 14 8
*upoštevani so samo prvi trije meseci 
Vir: Veselko 2003. 
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4 POMORSKA TRANSPORTNA INFRASTRUKTURA 
 

4.1 Prekopi  
 
Pri določanju velikosti kontejnerskih ladij velja v pomorskem svetu posebna metoda. Izrazi 
kot so PanaMax, Post PanaMax in Post PanaMax Plus so izrazi, ki splošno opredeljujejo 
dimenzije ladje. PanaMax ladje so ladje, ki še zmorejo prečkati Panamski prekop. Post 
PanaMax in večje ladje pa tega prekopa ne morejo prečkati (Veselko 2003, 10-11).  
 
V tem delu so predstavljeni  prekopi, ki so pomembni za ladijske prevoze in za trgovanje.   
 
 

4.1.1 Sueški prekop 
 
Znani prekop je eden največjih dosežkov inženirjev v sodobnem svetu. Prekop  se razteza 
167 kilometrov čez Egiptovsko puščavo. V najožji točki je širok 60 metrov. Dnevno ga 
prečka okrog 50 ladij. Kanal gre skozi tri jezera Manzala, Timsah in Bitter. Bitter 
predstavlja 30 kilometrov celotne dolžine (Kjeilen 1996).  
 
Kanal uporabljajo moderne ladje, saj je to najhitrejša pot od Atlantskega do Indijskega 
oceana. Plačila za uporabo prekopa so pomemben vir prihodkov egiptovske vlade (Kjeilen 
1996). In kako se je vse začelo? 
 
Slika 6: Sueški prekop – zemljevid 

 
Vir: http://i-cias.com/e.o/suez_can.htm. 

Slika 7: Sueški prekop 

Vir: http://i-cias.com/e.o/suez_can.htm. 

 
Zamisel o prekopu, ki bi povezal Sredozemsko morje z Rdečim morjem se je pojavila že v 
antiki (Soon, Qiang in Sian 2002). Ta moderni prekop je sprva povezoval Rdeče morje in 
Nil. S tem so dosegli, da so ladje plule vzdolž reke na poti od Evrope do Indije.  
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Predvideva se da je bil prvotni prekop izgrajen v času vladavine Tuthmosisa III. Drugi 
dokazi pa so naklonjeni faraonu Nechou II. (šesto stoletje pred našim štetjem, 610-595). 
Pri izgradnji prvotnega prekopa pod vodstvom Necha II. je umrlo 100.000 ljudi. Med 
invazijo Perzijcev na Egipt je kralj Darius I. dokončal prekop (522-486 pred našim 
štetjem). Prekop so poimenovali  Prekop Rdeče morje (Ashmawy 2001). Prekop Dariusa ni 
vodil čisto do Rdečega morja. Do Rdečega morja ga je razširil Ptolemy II. Philadelphus 
(285-246 pred našim štetjem). V pozabo je prišel v zgodnjih letih rimskega vodstva, 
vendar je bil ponovno zgrajen s strani Trajana (98-117 našega štetja) in pozneje s strani 
arabskega vodje Amr Ibn-Al-Aasa. Leta 767 ga je kalif El-Mansur zaprl, da je preprečil 
oskrbo upornikov, ki so bili locirani v Delti (Dunn 1996). S tekom let pa je zopet utonil v 
pozabo. Popolnoma v pozabo je zašel z odkritjem poti okrog Afrike (Ashmawy 2001).  
 
Napoleon je leta 1799 obnovil zamisel o krajši trgovinski poti do Indije, ki bi šla skozi 
Sueški prekop. Vendar pa je kalkulacija, ki so jo izvedli njegovi inženirji pokazala da je 
Rdeče morje deset metrov višje od Sredozemskega. Ta razlika v višini pa je po njihovem 
mnenju predstavljala nepremagljivo oviro, zaradi katere naj bi bila izgradnja prekopa 
nemogoča. Menili so da bo gradnja v takšnih okoliščinah povzročila poplavo večjega dela 
kopnega. Kasnejše kalkulacije pa so pokazale, da so se inženirji zmotili. Končno so stekla 
dela pod vodstvom Ferdinanda de Lessepsa, ki je bil takrat francoski konzul v Kairu 
(Ashmawy 2001).  
 
Prva študija je pokazala, da bo potrebno izkopati približno 796.500 m3 materiala, od tega 
182.880 m3 na kopnem in 613.620 m3 v vodi. Izračunali so, da naj bi znašali stroški 200 
milijonov frankov.  Dela na Sueškem prekopu je leta 1867 zaključilo francosko podjetje 
vodeno s strani Ferdinanda de Lessepsa (Soon, Qiang in Sian 2002). 
 
Leta 1859 so egiptovski delavci pričeli z delom. Dela so bila zaključena leta 1867. Prekop 
so uradno odprli 17. novembra 1869 (Ashmawy 2001). Dokončanje Sueškega prekopa je 
bil vzrok za izjemno praznovanje. Zabava se je začela z ognjemetom in plesom, ki se ga je 
udeležilo okrog 6.000 ljudi (Dunn 1996). Francoski, britanski, ruski in drugi vladarji so bili 
povabljeni na slovesnost ob odprtju. Ta slovesnost pa je sovpadala tudi z novim načrtom 
Kaira. Izgradili so cesto, ki je povezovala Kairo in novo mesto Ismailia. Zgradili so tudi 
operno hišo, ki pa je danes ni več. Ob odprtju naj bi se predvajala Verdijeva opera Aida. 
Verdi dela ni končal pravočasno in zato so Aido prvič predvajali čez leto dni (Ashmawy 
2001). Ob začetku praznovanja sta v prekop zaplula dva konvoja ladij. Eden iz južne in 
eden iz severne strani. Srečala sta se v Ismailiji. Praznovanje je trajalo še nekaj tednov 
(Fortunecity).  
 
Odprtje Sueškega prekopa je omogočilo ladjam, ki prihajajo iz evropskih pristanišč in so 
namenjene v Indijo, Kitajsko, JV Azijo in zahodno Avstralijo prihranek časa in skrajšanje 
poti za 6.000 milj. Pot je krajša, saj ladje ne potrebujejo potovati do dna Afrike in se 
ustaviti pri rtu Dobrega upanja, predenj prispejo do svoje destinacije. S tem se je povečala 
izvedljivost in učinkovitost trgovine z Azijo (Soon, Qiang in Sian 2002).  
 
Sueški prekop se je pokazal na politični sceni leta 1956 v času sueške krize. To se je 
zgodilo julija 1956 ko je egiptovski predsednik Nasser v Aleksandriji razglasil, pred veliko 
množico ljudi, nacionalizacijo prekopa (Ashmawy 2001). Razlog za tako odločitev so bili 
prihodki, ki jih prejemajo za uporabo prekopa in so namenjeni oblikovanju sklada za 
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nacionalne projekte. Ta odločitev je izvala vrsto poizkusov s strani Anglije, Francije in 
Izraela, da bi pridobili nadzor nad kanalom. Združeni narodi pa so se na koncu odločili v 
korist Egipta. Dodelili so mu zakonito oblast nad Sueškim prekopom (Soon, Qiang in Sian 
2002).  
 
14%  celotne svetovne menjave, 26% izvoza nafte in 41% celotne količine vsega tovora, ki 
doseže luke v Arabskem zalivu potuje skozi Sueški prekop. Ti odstotki pokažejo, da so 
monetarne koristi pridobljene z uporabninami za prekop zelo visoke. To dejstvo sproža pri 
drugih državah pripravljenost, da bi prevzele oblast nad prekopom, tudi z vojno. Takšna 
vojna se je odvijala leta 1967. V tej vojni je Egipt izgubil proti Izraelu in Sueški prekop so 
zaprli za osem let. Odprli so ga leta 1975, potem ko sta se obe strani pogodili za mir. Od 
takrat Sueškega prekopa niso več zaprli. Prekop je bil dvakrat tudi razširjen. S tem je bil 
omogočen prehod večjim ladjam. Druga razširitev pa je imela tudi vpliv na izvedbo 
kontejnerizacije po celotnem svetu (Soon, Qiang in Sian 2002).  
 
 

4.1.2 Panamski prekop 
 
Panamski prekop je storil za zahodni del severne in južne Amerike isto kot Sueški prekop 
za južno Azijo. Opazno je skrajšal čas potreben za pot od San Franciska na zahodnem delu 
do New Yorka na vzhodnem delu ZDA. S prekopom se je skrajšal porabljen čas, zmanjšala 
pa se je tudi razdalja. Na primer prekop je zmanjšal razdaljo na poti od New Yorka do San 
Franciska za 18.000 milj. Ladjam, ki priplujejo iz Evrope je omogočil, da ne potrebujejo 
več potovati okrog dna južne Amerike preden prispejo do Čila ali San Franciska. Ravno 
tako pa se je skrajšala tudi pot od Evrope do vzhodnega dela Avstralije (Soon, Qiang in 
Sian 2002).  
 

Slika 8: Panamski prekop – zemljevid 

 
Vir: http://www.pancanal.com/eng/cruises/index.html. 
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Zgodovina Panamskega prekopa sega v 16. stoletje. Peru, Ekvador in Azija so imeli veliko 
bogastev, predvsem zlata, vendar pa je bil njegov prevoz do Španije dolgotrajen. Zaradi 
tega je leta 1524 Charles V. predlagal, da bi se »prerezalo« kopno nekje v Panami, kar bi 
skrajšalo potovanje in zmanjšalo nevarnost. Leta 1529 so izdelali načrt za prekop. Zaradi 
vojn v Evropi in zaradi želje kraljevin po nadzoru nad Sredozemskim morjem se je izvedba 
odlagala (Lang 1997).  
 
Po številnih poizkusih so ga dokončno izgradili leta 1914. Najprej so začeli z izgradnjo 
Francozi, ki pa so odnehali leta 1878. Dokončno so ga izgradili Američani. Še danes velja 
Panamski prekop za inženirsko čudo (Soon, Qiang in Sian 2002).  
 
Leta 1534 je španski uradnik predlagal potek prekopa, podoben tistemu, kot ga poznamo 
danes. Pozneje je bilo izdelanih še nekaj takšnih načrtov, vendar se ni nič zgodilo, vse do 
devetnajstega stoletja (Lang 1997). 
 
V devetnajstem stoletju so knjige nemškega znanstvenika Alexandra von Humboldta 
vzbudile zanimanje za projekt. Leta 1819 je španska vlada potrdila konstrukcijo in 
oblikovala podjetje za izgradnjo prekopa, vendar z deli niso začeli. Leta 1848 pa so se za 
izgradnjo kanala ogreli tudi Američani. Njihovo zanimanje je bilo izid odkritja zlata v 
Kaliforniji in s tem povezanimi prihodi in odhodi rudarjev (Lang 1997). 
 
V letih 1850 do 1875 so spet zarisali različne možne lege prekopa. Izvedljivi pa sta bili 
samo dve, tista preko Paname in tista preko Nikarague. Leta 1876  je bila oblikovana 
mednarodna organizacija, katere naloga je bila izgradnja prekopa. Organizaciji ni uspelo. 
Leta 1880 je Ferdinand Maril de Lesseps, graditelj Sueškega prekopa, ustanovil podjetje za 
izgradnjo prekopa. Zaradi uspeha, ki ga je imel samo deset let pred tem z izgradnjo 
Sueškega prekopa, je bil prepričan, da mu bo uspelo izgraditi tudi Panamski prekop. 
Njegova vizija je bila izoblikovanje vodnega kroga okrog sveta (Lang 1997).  
 
Kljub temu da Ferdinand de Lesseps ni bil inženir so ga imenovali za predsednika 
izgradnje Panamskega prekopa. De Lesseps je organiziral mednarodni kongres, katerega 
namen je bil razgovor o različnih možnih konstrukcijah prekopa. De Lesseps je bil 
naklonjen konstrukciji prekopa, ki je temeljila na konstrukciji Sueškega prekopa. Prepričan 
je bil, če je bila konstrukcija uspešna pri Sueškemu prekopu, bo zagotovo uspešna tudi pri 
Panamskemu. De Lesseps ni uspel izgraditi prekop. Njegovo podjetje je nazadnje 
Američanom prodalo sredstva v vrednosti $40 milijonov (Lang 1997).  
 
Za izgradnjo je bilo potrebno izkopati 512.500 m3 materiala. Skale so razstreljevali z 
dinamitom. Dnevno so porabili tudi do 4,535.000 kilogramov dinamita. Material so 
odvažali z vagoni. V uporabi je bilo 4.000 vagonov. Na vagon je bilo možno naložiti 15 m3 
materiala (Lang 1997).   
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Slika 9: Vlaki za odvoz materiala 

 
Vir: http://www.eclipse.co.uk/~sl5763/panama.htm. 

 
Uradno so ga odprli 15.avgusta 1914. Od odprtja do danes ga je prečkalo približno 900.000 
ladij. 16

 
S tem prekopom so povezani številni politični nesporazumi. Večinoma je prišlo do teh 
nesporazumov predvsem zaradi prisotnosti ZDA v Panami. To prisotnost in njihov vpliv so 
želeli izključiti. Leta 1979 so se ZDA umaknile. Podpisale so dva sporazuma, ki sta 
priznala Panami zakonito pravico upravljanja prekopa. Določili pa so tudi postopen prenos 
operacij do 31. decembra 1999 (Soon, Qiang in Sian 2002). 
 
Kljub omejitvam, glede velikosti ladij, je prekop še vedno ena izmed najpogosteje 
uporabljenih vodnih poti na svetu. Letno ga prečka okrog 12.000 ladij. Prehod preko 
prekopa traja približno 9 ur (Lang 1997). 
 
Panamski prekop je dolg približno 51 milj. Ladje, ki ga želijo prečkati pa ne smejo biti 
širše od 33 metrov (Lang 1997).  
 
Panamski prekop ni sposoben prepuščati Post PanaMax in večjih ladij. Vodstvo 
panamskega prekopa zato načrtuje, da bi prekop prilagodili sodobnim Post PanaMax 
ladjam in tudi bodočim ladjam velikankam. Če se bo ta načrt realiziral bo imelo to zelo 
velik vpliv na razvoj ladij in pristanišč širom sveta. Zvišal pa bi se tudi obseg trgovine, ki 
gre skozi Panamski prekop (Soon, Qiang in Sian 2002). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Več podatkov o otvoritvi se nahaja na spletni strani http://www.pancanal.com.  
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Slika 10: Panamski prekop 

 
Vir: http://www.pancanal.com/eng/cruises/index.html. 

 
Sueški in Panamski prekop sta občutno spremenila trgovinska potovanja v zadnjih dveh 
stoletjih. Ladjam sta omogočila, da opravijo več prevozov oziroma poti širom sveta v 
krajšem času. Od kar lahko ladje potujejo med različnimi lukami krajši čas je šel  razvoj v 
smeri večjih in močnejših ladij, ki lahko prepeljejo več tovora (Soon, Qiang in Sian 2002).  

 
 

4.1.3 Kra prekop 
 
Do danes smo videli oblikovanje dveh zelo pomembnih prekopov; Panamskega in 
Sueškega. Obstaja pa tudi ideja za prekop, ki bi »prerezal« južni del Tajske čez regijo Kra. 
Ta ideja ni nova. Z izgradnjo tega prekopa bi se skrajšale poti za več kot 1.000 kilometrov 
(Soon, Qiang in Sian 2002). 
 
Pred tisoč leti je staro mesto Chaiya razmišljalo o gradnji tega prekopa. V najboljšem času 
mesta je le to segalo od Jave do ožine Kra. Že pred tem pa so o prekopu razmišljali trgovci 
iz Indije. Približno štiristo let pred našim štetjem je bila trgovina med Evropo, Indijo in 
Kitajsko zelo razvita (Stevensen 2003).  
 
Ožina Kra se nahaja med Tajsko in Burmo. Ožina je na najožji točki široka 24 kilometrov. 
Kra prekop bi skrajšal pot ladjam, saj jim ne bi bilo potrebno iti skozi Malacco in okrog 
Singapura (Tourism authority of Thailand).  
 
Če bi se ta prekop res izgradil, bi vzel velik del trgovine, ki sedaj poteka preko pristanišča 
Singapur. To bi imelo za Singapur negativne ekonomske posledice (Soon, Qiang in Sian 
2002).  
 
Do sedaj ni bilo nobenih indicij, da se bo ta projekt nadaljeval in da bo nekega dne 
resničnost. Pred kratkim je Kitajska, ki ima zelo veliko potrebo po nafti, izrazila 
zanimanje, da bi pomagala Tajski izgraditi ta prekop. Izgradnja prekopa bi bila zelo draga. 
Predvidevajo da bi izgradnja stala od 20 do 25 milijard dolarjev. Ta strošek je bil do sedaj 
zaviralni dejavnik (Soon, Qiang in Sian 2002). 
 
Obstaja veliko različnih predlogov kje naj bi potekal Kra prekop (Stevensen 2003). 
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Na Tajskem se vsake toliko časa izvedejo srečanja na temo izgradnje prekopa, kljub temu 
pa ni pričakovati da bodo kmalu začeli z gradnjo. Izgradnja bi prinesla mnogo težav. 
Upoštevati je potrebno tehnične probleme, socialne, ekološke in tudi politične posledice. 
Nadaljnja težava je financiranje. Financiranje bi bilo možno le s strani tujcev, zaradi tega 
se postavlja tudi vprašanje neodvisnosti Tajske na tem področju. Tajska vojska pa vidi tudi 
probleme z morebitno obrambo prekopa (Stevensen 2003).  
 
Glavni razlog za gradnjo je bila in je še vedno želja po hitrejši oskrbi z nafto. Bolj kot vse 
druge države sta za gradnjo kanala zainteresirani Japonska in že prej omenjena Kitajska 
(Stevensen 2003).  
 

Slika 11: Predviden potek prekopa Kra 

 
Vir: http://www.thailife.de/siam-journal/sj-archiv/thailand-entdecken/isthmus.html. 

 
Zaradi vseh nerešenih vprašanj in problemov, ki bi jih gradnja prinesla s seboj, bo verjetno 
načrt za izgradnjo še lep čas ostal samo na papirju (Stevensen 2003).  
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4.2 Pristanišča  
 
 

4.2.1 Razvoj pristanišč 
 
Kontejnerizacija, kot koncept rokovanja z blagom, se je izkazala kot zelo velik korak 
naprej. Ta nov koncept je zmanjšal število potrebnih delavcev in skrajšal čas manipulacij z 
blagom. Kontejnerizacija je zmanjšala tudi poškodbe na tovoru, posledično se je zato 
znižalo zavarovanje. Od prve predstvitve kontejnerjev pa do sprejetja s strani prevoznikov 
je preteklo kar nekaj časa (Armadillo Marine Consultants). 
 
Zelo velik problem pri konceptu kontejnerizacije je bilo dejstvo, da kontejnerske ladje 
potrebujejo, zaradi količine tovora, ki so jo sposobne prevažati, večja in globlja sidrišča 
(Soon, Qiang in Sian 2002).  
 
Večji problem je predstavljala nesposobnost pristanišč, da bi sprejela takšne ladje. 
Pristanišča niso bila dovolj velika, niso imela ustrezne kapacitete za sprejem večje količine 
tovora, ravno tako pa niso imela dovolj žerjavov in druge opreme, ki je potrebna pri 
ravnanju s kontejnerji. Na en cikel natovarjanja ali raztovarjanja so porabili najmanj  dve 
do tri minute za kontrolo na točkah natovarjanja oziroma raztovarjanja (Michael Ircha).  
 
Leta 1958 so razvili prvi kontejnerski žerjav. Kontejnerski žerjav je omogočal nakladanje 
oziroma razkladanje dvajset tonskih kontejnerjev, kar je zelo zvišalo produktivnost. Delo, 
ki se je pred tem opravljalo tri tedne je bilo sedaj opravljeno v osemnajstih urah (Soon, 
Qiang in Sian 2002).  
 
Za ravnanje s kontejnerji in za pospešitev transporta je bil razvit logistični sistem. 
Uporabljati so začeli tudi informacijsko tehnologijo. Računalniško podprt logistični sistem 
je zelo vplivala na sposobnost obvladovanja na tisoče kontejnerjev, ki so dnevno prihajali 
in odhajali iz pristanišča (Soon, Qiang in Sian 2002).   
 
Takšne spremembe v ladijski industriji so imele velik vpliv na potrebo po zaposlenih. 
Sedaj je lahko le nekaj delavcev opravljalo delo, za katerega je bila pred tem potrebna zelo 
velika skupina delavcev. Kontejnerska revolucija je zelo učinkovito odpravila oziroma 
zmanjšala število časovno in stroškovno intenzivnih nalog. Kontejnerski transport je postal 
visoka tehnologija, saj je šlo za kapitalno intenzivne naloge z visoko podporo 
informacijske tehnologije. Računalnike so začeli uporabljati celo za načrtovanje 
nakladanja, s čemer so zmanjšali obseg fizičnih manipulacij s kontejnerji (Soon, Qiang in 
Sian 2002). 
 
Ladijska industrija ni rabila več toliko fizičnih delavcev. Te so nadomestili visoko 
izobraženi logistiki in informatiki. Delo v pristanišču ni bilo več delovno intenzivno, 
ampak je bilo to delo, ki je zahtevalo visoko stopnjo znanja in sposobnosti. Danes imajo na 
univerzah širom sveta predavanja o logistiki in logističnem managementu. Vsa vodeča 
pristanišča dajejo štipendije nadarjenim študentom, da bi le te pritegnila (Michael Ircha).   
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Slika 12: Razvojne faze pristanišč 
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Vir: Ceroici 2003, 12-13. 
 
Z večanjem in razvojem ladij so se morala razvijati tudi pristanišča. Tako so se pojavile 
različne generacije pristanišč. Do sedaj so šla vodilna pristanišča skozi štiri faze razvoja. 
Faze razvoja pristanišč so prikazane na zgornji sliki (Ceroici 2003, 12-13).  
 
Razvoj ladij in posledičen razvoj pristanišč pa nista vplivala samo na potrebo po 
zaposlenih, ampak tudi na infrastrukturo. Hitremu tempu razvoja kontejnerskih ladij so se 
morala prilagoditi tudi pristanišča, za kar so bila potrebna velika vlaganja v infrastrukturo. 
To so zmogla samo največja pristanišča, ki imajo zadostno frekvenco prihodov in odhodov 
ladij, primerno prekladno opremo in dovolj veliko število kontejnerjev za pretovor (Twrdy 
2003, 19-23).  
 
Manjša kontejnerska pristanišča pa se lahko uspešno vključujejo v sistem feederskih 
povezav. Cilj tega sistema je racionalizacija in zapolnitev zmogljivosti velikih 
kontejnerskih ladij, ki se na pomembnih pomorskih poteh okoli sveta ustavijo v enem od 
tako imenovanih hub pristanišč. Feederski sistem je najbolj primeren v zaprtih morjih, kot 
je tudi Sredozemsko morje (Twrdy 2003, 19-23). 
 
Za pristanišča bo zelo pomembno, kakšne bodo dimenzije ladij velikank. Pomembno je ali 
bodo imele ugrez večji od 14 metrov ali pa bodo samo širše in daljše. Za sprejem takšnih 
ladij se bodo morala pristanišča opremiti s posebnimi dvigali, ki bodo imela zadosten 
doseg, ali pa bo treba ladje razkladati z obeh strani (Twrdy 2003, 19-23).  
 
Pomorski prevoz kontejnerjev je del celotnega prevoznega procesa.  Veliki ladjarji, ki 
želijo zadovoljiti zahteve svojih strank, so že začeli ponujati celostne prevozne storitve. 
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Tako se je njihova prevozna storitev razširila od pomorskega na kopenski del poti in s tem 
tudi na storitve integralnega prevoza od vrat do vrat (Twrdy 2003, 19-23). 
 
Nove konfiguracije pristanišč so posledica povečevanja ladij. Uveljavil se je tako 
imenovani sistem Hub and Spoke. To je sistem prekladalnih in razdelilnih pristanišč, kjer 
se tovor iz večjih ladij preloži na manjše oskrbovalne (feederske) ladje. V Sredozemskem 
morju imajo le tri pristanišča usposobljene kontejnerske terminale za sprejem takih ladij; 
Gioia Tauro (Italija), Marsaxlokk (Malta) in Pirej (Grčija) (Ceroici 2003, 12-13). 

 
Povsod po svetu gradijo nova pristanišča in terminale, v starih pristaniščih pa povečujejo 
zmogljivosti in bogatijo ponudbo v skladu z zakonitostmi sodobnega prometnega trga. 
Prevoz kontejnerjev se je uveljavil v vseh vejah prometa, saj gre za sodobno, hitro, varno 
in ekološko čisto obliko prevoza (Twrdy 2003, 19-23).  
 

Tabela 6: DESET NAJVEČJIH KONTEJNERSKIH PRISTANIŠČ (2002) 

Pristanišče Pretovor v TEU 
Hongkong 18,610.000
Singapur  16,940.000
Busan  9,330.000
Šanghaj  8,610.000
Kaohsiung  8,490.000
Shenzen  7,610.000
Rotterdam  6,515.000
Los Angeles 6,105.000
Hamburg  5,374.000
Antwerpen  4,777.000
Vir: Veselko 2003. 
 

Tabela 7: NAJVEČJA EVROPSKA KONTEJNERSKA PRISTANIŠČA (2002) 

Pristanišče Pretovor v TEU 
Rotterdam  6,515.000
Hamburg  5,374.000
Antwerpen 4,777.000
Bremen  2,999.000
Le Havre17 1,720.000
Zeebrugge  959.000
Dunkerque  161.000
Amsterdam  45.000
Gent  18.000
Vir: Veselko 2003. 

                                                 
17 Pristanišče je bilo zgrajeno leta 1517 s strani kralja Francoisa I., za vojne in trgovinske potrebe. Po zelo 
veliki škodi, ki jo je utrpelo v drugi svetovni vojni je bilo pristanišče obnovljeno in je sedaj sposobno sprejeti 
tudi največje kontejnerske ladje (Frenchport logistics).  
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4.2.2 Razmere v evropskih pristaniščih  
 
Evropski prometni tokovi so tradicionalno vezani na dve transportni smeri, ki pa se z novo 
sliko Evrope počasi spreminjata. V času, ko je bila Evropa politično in geografsko 
razdeljena na dva bloka, so bili blagovni tokovi med njima pretrgani. V zahodni Evropi so 
bili najmočnejši blagovni tokovi na atlantski obali, in sicer od Rotterdama do Hamburga. V 
vzhodni Evropi pa so bili ti tokovi najmočnejši na črnomorski obali. Le manjši del 
blagovnih tokov je v teh razmerah iskal pot preko drugih pristanišč. Najbolj so ob taki 
blokovski razdelitvi nazadovala pristanišča severnega Jadrana, saj niso imela tako 
močnega gravitacijskega zaledja, da bi lahko bila tekmovalna z zahodnoevropskimi 
pristanišči (Twrdy 2003, 19-23).  
 
V zadnjih letih se v pristaniščih dogajajo velike spremembe, ki so posledica močnih 
političnih pritiskov (zlasti Bruslja) in zahtev trga. Nujna je dobra povezava z zaledjem, pri 
čemer so mišljene sodobne ceste, razvito železniško omrežje, in če je le mogoče, plovne 
rečne poti (Twrdy 2003, 19-23).  
 
Tako lahko pristanišča delujejo v transportni verigi od vrat do vrat, kjer se tovor nalaga v 
kontejnerje v tovarni in se po konceptu just in time prepelje do porabnika. S takim načinom 
dela so postali kontejnerji oziroma kontejnerizacija svetovni hit. Tem zahtevam trga se je 
potrebno takoj prilagoditi, saj je postal intermodalni prevoz kontejnerjev pravilo (Twrdy 
2003, 19-23).  
 
Na evropskem transportnem trgu je v zadnjih petnajstih letih mogoče zaznati naraščanje 
kontejnerskega pomorskega prometa, ki sedaj dosega okoli 50 milijonov TEU na leto. V 
obdobju med 1995 in 2001 se je kontejnerski promet v severnoevropskih pristaniščih 
povečal s 13 na 26 milijonov, v zahodnosredozemskih pristaniščih pa s 6 na 14 milijonov 
TEU. Razlika med južnimi in severnimi pristanišči pa se kaže tudi v lastniški sestavi, saj so 
južna pristanišča komaj začela s privatizacijo, ki je v severnih pristaniščih že končana. Vse 
to pa vpliva na njihovo delovanje (Twrdy 2003, 19-23).  
 
Za severnoevropska pristanišča je značilno, da imajo gospodarsko zelo razvito 
gravitacijsko zaledje, ki si ga delijo. Če želi pristanišče preživeti v tako močni konkurenci 
je pomembna njegova poslovna politika, cena storitev in seveda hiter ter kakovosten servis. 
Veliko prednost v takih razmerah ima pristanišče Rotterdam, ki je tehnološko najbolje 
opremljeno in sposobno sprejeti tudi največje kontejnerske ladje, na drugi strani pa ima 
tudi najboljše cestne in železniške povezave z evropskimi industrijskimi centri (Twrdy 
2003, 19-23).  
 
Razlika med severnoevropskimi in sredozemskimi pristanišči je v tem, da imajo 
severnoevropska pristanišča velik potencial tovora (skoraj 17,5 milijona TEU v štirih 
pristaniščih), medtem ko je ta koičina veliko manjša v sredozemskih pristaniščih (skoraj 
12,5 milijona TEU v osmih večjih pristaniščih in 3,2 milijona TEU v petnajstih manjših 
pristaniščih). Zaradi teh razmer v mediteranskih pristaniščih ni mogoče pričakovati, da se 
bodo velike čezoceanske ladje ustavljale v tako številnih pristaniščih z majhnimi 
kontejnerskimi potenciali. Zato je za Sredozemlje edina rešitev tako imenovani 
transhipment, tehnika pri kateri ladja matica izbere pristaniški hub, kjer se kontejnerji 
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preložijo na manjše feederske ladje, ki le te dostavljajo v manjša pristanišča (Twrdy 2003, 
19-23).  
 
V Sredozemlju je več pristanišč, ki bi rada postala glavna pristanišča v transhipment 
sistemu. Ta možnost bo dana samo nekaterim, ki bodo izpolnjevala predvidene pogoje. Pri 
izbiri hub pristanišča za transhipment je pomemben predvsem njegov zemljepisni položaj. 
Pristanišče mora biti na takem kraju, ki je najmanj odmaknjen od glavne prometne osi. V 
Sredozemlju je to os Gibraltar – Sueški prekop. Poleg tega je pomembna tudi pomorska 
povezanost glavnega feederskega pristanišča z manjšimi pristanišči, s katerimi naj bi bile 
vzpostavljene redne tedenske linije. Od pristanišč se zahteva tudi izjemno dobra 
organizacija dela, saj mora potekati pretovor hitro, hkrati pa morajo imeti konkurenčne 
cene (Twrdy 2003, 19-23).  
 

Tabela 8: KONTEJNERSKI PRETOVOR V SEVERNOEVROPSKIH PRISTANIŠČIH V TEU 

(1997-2001) 

Pristanišče 1997 1998 1999 2000 2001 
Rotterdam  5,495.000 6,012.000 6,343.242 6,275.000 6,096.502 
Hamburg  3,337.000 3,566.000 3,738.307 4,248.247 4,689.000 
Antwerpen  2,969.000 3,266.000 3,614.246 4,082.334 4,218.176 
Bremerhaven  1,703.000 1,826.000 2,180.955 2,712.420 2,896.381 
Vir: Twrdy 2003. 
 
Tabela 9: KONTEJNERSKI PRETOVOR V SREDOZEMSKIH PRISTANIŠČIH V TEU (1997-2001) 

Pristanišče 1997 1998 1999 2000 2001 
Gioa Tauro 1,448.531 2,093.650 2,202.951 2,652.701 2,488.332
Algeciras  1,568.000 1,826.000 1,832.557 2,009.122 2,151.770
Genova  1,179.954 1,265.593 1,233.817 1,500.632 1,526.526
Valencia  812.000 1,005.000 1,170.191 1,308.010 1,500.000
Barcelona  974.921 1,095.113 1,235.000 1,387.570 1,400.000
Pierus  683.969 933.096 964.902 1,161.099 1,200.000
Malta 662.648 1,071.669 1,044.972 1,033.052 1,165.070
La Spezia 615.604 731.882 843.233 910.000 975.000
Marseille  621.580 660.232 667.000 722.245 742.000
Vir: Twrdy 2003. 
 

Tabela 10: KONTEJNERSKI PRETOVOR V SEVERNOJADRANSKIH PRISTANIŠČIH V TEU 

(1997-2001) 

Pristanišče 1997 1998 1999 2000 2001 
Koper  66.869 72.826 78.204 86.679 93.487
Trst  204.318 147.080 185.163 206.134 200.623
Benetke  211.969 206.389 199.803 218.032 246.196
Ravena  191.223 172.524 173.405 181.387 176.000
Reka  15.858 9.000 9.500 20.000 20.000
Vir: Twrdy 2003. 
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4.2.2.1 Severnojadranska pristanišča 
 
Severnojadranska pristanišča (Reka, Koper, Trst, Porto Nogaro,Tržič, Benetke, Ravena) 
imajo različen status. Razlikujejo se tudi po stopnji razvitosti prekladne opreme in 
infrastrukturnih povezav z zaledjem. Cilj severnojadranskih pristanišč je povečanje 
konkurenčnosti v primerjavi z drugimi sredozemskimi in severnoevropskimi pristanišči 
(Ceroici 2003, 12-13). Pri analiziranju kontejnerskega prometa v severnojadranskih 
pristaniščih sta pristanišči Porto Nogaro in Tržič izpuščeni, saj tega prometa nimata 
(Twrdy 2003, 19-23).  
 
Severnojadranska pritanišča zamujajo s prehodom na višjo razvojno stopnjo. Zamujajo tudi 
s posodobitvijo infrastrukturnih povezav z zaledjem (predvsem železniških), ki omogočajo 
vpeljavo rednih blok vlakov (Ceroici 2003, 12-13).  
 
Severnojadranska pristanišča, ki so globoko v evropski celini, z razmeroma omejenim 
gravitacijskim zaledjem in s kontejnerskim prometom, ki se v zadnjih desetih letih ni 
bistveno povečal, lahko svoje razvojne načrte usmerijo samo v razvoj feederskega servisa. 
Taka razvojna strategija pomeni povečanje partnerskega sodelovanja med 
severnojadranskimi pristanišči in njihovo harmonično vključevanje v evropski in svetovni 
pomorski trg kontejnerskega prometa (Twrdy 2003, 19-23).  
 
V zadnjih petih letih se je najbolj povečal kontejnerski promet v koprskem pristanišču, kar 
je med drugim tudi posledica zmanjšanja prometa na sedmem pomolu tržaškega 
pristanišča, ki deluje pod skupno upravo. Odločitev koprskega pristanišča za upravljanje 
VII. pomola tako še ne daje želenih rezultatov, vendar se razmere na italijanski strani 
počasi umirjajo in ob pravilnih potezah Luke Koper je pričakovati naraščanje prometa na 
obeh terminalih (Twrdy 2003, 19-23).  
 
Tudi v terminalu Vecon v beneškem pristanišču promet narašča in je med vsemi 
severnojadranskimi pristanišči zdaj največji po količini pretovorjenih kontejnerjev. 
Posebnost med severnojadranskimi pristanišči je reško, kjer promet sicer počasi narašča, 
vendar pa položaja, ki so ga pred nekaj leti imeli, še dolgo ne bodo dosegli. Hkrati pa 
imajo Hrvati najbolj velikopotezne načrte za posodobitev terminala (Twrdy 2003, 19-23).  
 
 
Možnosti severnojadranskih pristanišč 
 
Pristanišča v severnem Jadranu imajo več možnosti. Najpogosteje omenjene so  skupno 
propagiranje severnojadranske poti, skupen nastop na evropskem prometnem trgu, skupne 
naložbe v razvoj infrastrukturnih povezav z zaledjem (zlasti gradnja sodobne železniške 
infrastrukture) (Twrdy 2003, 19-23). 
 
Vpeljava novih feederskih prog je nujna, vendar bi bila njihova ekonomska upravičenost v 
prvih letih delovanja vprašljiva. Z rednim in še pogostejšim feederskim servisiranjem bi 
severnojadranska pristanišča postala zanimiva za tovor in dolgoročno gledano bi pridobila 
nove kontejnerje. Tako bi lahko uspešno tekmovala s severnoevropskimi pristanišči, ki s 
svojimi blok vlaki uspešno obvladujejo že velik del srednje in vzhodne Evrope, čeprav ta 
območja bolj gravitirajo v severni Jadran (Twrdy 2003, 19-23). 
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Rešitev, ki bi najhitreje dala pozitivne rezultate je pridobitev močnih ladjarjev, ki bi 
severnojadranska pristanišča izbrali za svoja pristanišča neposrednega vplutja. (Twrdy 
2003, 19-23).  
 

Tabela 11: PRIMERJAVA KONTEJNERSKEGA PROMETA V SEVERNOEVROPSKIH, 
SREDOZEMSKIH IN SEVERNOJADRANSKIH PRISTANIŠČIH V TEU (1997-2001) 

Leto Severnoevropska 
pristanišča 

Sredozemska 
pristanišča 

Severnojadranska 
pristanišča 

1997 13,504.000 8,534.207 690.237
1998 14,670.000 10,682.235 634.819
1999 15,876.750 11,194.623 643.565
2000 17,318.001 12,684.431 712.232
2001 17,900.059 13,148.698 736.006
Vir: Twrdy 2003. 
 
 
Nova delitev pristanišč 
 
Svetovna gibanja v pomorskem prometu kažejo, da tovor vedno bolj prehaja od 
tradicionalnih oblik embalaže v standardizirano embalažo, to je v kontejnerje, in da je 
zasičenost kopenskih prevoznih poti čedalje večja. Zaradi tega lahko pričakujemo, da se 
bodo tovori tudi na krajših razdaljah pogosteje usmerjali na morske poti. S povečanjem 
blagovnih tokov se bodo zaostrile tudi zahteve po opremljenosti, produktivnosti, 
zanesljivosti in nenehnem posodabljanju kontejnerskih ladij in kontejnerskih terminalov 
oziroma pristanišč (Ceroici 2003, 12-13).  
 
Velikost kontejnerskih ladij se bo še nadalje povečevala, posledica tega pa bo kljub 
večjemu obsegu trgovine precej manj ladijskih postankov v pristaniščih, s čimer se bo 
povečal pomen velikih pretovornih, tako imenovanih hub pristaniščih. Večje bodo tudi 
tako imenovane feederske ladje za dostavo blaga od velikih kontejnerskih pristanišč do 
končnih pristanišč (Ceroici 2003, 12-13).  
 
Število ladijskih postankov na linijski vožnji naj bi bilo minimalno – predvidoma le v petih 
ali šestih mega hubih. Pričakovati je, da bo sedanjo delitev pristanišč na velika in dostavna 
(mega hub/feeder) v prihodnjih letih zamenjala delitev na velika, regionalna in dostavna 
(mega hub/regional hub/feeder) pristanišča (Ceroici 2003, 12-13).  
 
V članku z naslovom Bo Trst regionalno pristanišče v severnem Jadranu?, ki je bil 
objavljen v reviji Logistika&transport predvidevajo, da se bodo v primeru takšnega razvoja 
bistveno spremenile tudi razmere na Jadranu, ki nima osnovnih pomorskih in tržnih 
možnosti (zadostnega zaledja), da bi sprejemal velike ladje. Tržne možnosti severnega 
Jadrana omogočajo obstoj pristanišč kot območnih pristanišč. Takšne možnosti ima sedaj 
le pristanišče v Trstu. Kot regionalno pristanišče bi Trst imel vlogo zbirnega pristanišča za 
druga manjša pristanišča na severnem Jadranu.  
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4.2.3 Oprema za delo s kontejnerji  
 
V tem poglavju sem opisala opremo, ki je potrebna za delo s kontejnerji. Prikazala pa sem 
tudi primer pomorskega kontejnerskega terminala.  
 
 
4.2.3.1 Primer pomorskega kontejnerskega  terminala 
 
 
Slika 13: Kontejnerski terminal 

 
Vir: Skavt 1997. 
 
 
4.2.3.2 Tehnologija za delo s kontejnerji18

 
 Skladiščna dvigala – njihova naloga je zlaganje, pretovor in sortiranje 

kontejnerjev.  
 Mostovna dvigala – namenjena za premeščanje kontejnerjev med vagoni ali na 

kontejnerskem terminalu. Mostna dvigala nakladajo štiri vrste kontejnerjev v 
višino. Višina teh dvigal konstrukcijsko omogoča nakladanje na vagone, 
kamione, polprikolice. 

 Portalni prenosniki malih razponov – namenjeni so za prenos kontejnerjev do 
skladišča. V večjih terminalih pa se uporabljajo prenosniki velikih razponov.  

 Težki viličarji – služijo za frontalne manipulacije.  
 Obalno kontejnersko dvigalo – z njim se pretovarjajo vse vrste kontejnerjev do 

skupne teže 45 ton, ki se prevažajo na relaciji ladja-obala-ladja. Če namestimo 
na mostno dvigalo kavelj lahko pretovorimo tovore večje in težje od 50 ton. 

 Transtejnerji – namenjen za skladiščenje kontejnerjev v strnjene skladovnice (7 
vrst v širino in 4 vrste v višino). 

 Pajek – uporablja se v pristaniščih ladijskih linij, ki imajo manjše količine 
kontejnerjev in nižjo frekvenco linij. Uporablja se tudi tam, kjer je potrebna 
velika selektivnost odvzema kontejnerjev iz skladišča.  

 Viličar – viličarji so namenjeni za manipulacije s 20 čeveljskimi kontejnerji. 
Zlasti se uporabljajo v RO-RO tehnologiji. Za nakladanje in razkladanje na 
polprikolice pri dostavi.  

                                                 
18 Poglavje je napisano na podlagi dela Transportni sistemi, ki je bilo objavljeno leta 1997 na spletni strani 
http://idrija1.skavt.net/tmakus/fpp/1st/transportni.pdf. 
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 Kontejnerski manipulatorji – namenjeni so za razkladanje in nakladanje 
kontejnerjev na vse vrste vozil in za zlaganje kontejnerjev v skladiščne bloke. Z 
manipulatorji nakladajo vse vrste kontejnerjev do skupne teže 40 ton. S 
posebnim kavljem pa lahko nakladajo tudi generalne tovore do 50 ton.  

 Ostala manipulativna kontejnerska sredstva (notranji transport) – znotraj 
terminalov imajo poleg vseh naštetih še druga sredstva cestnega prometa, ki so 
prilagojena delu na terminalu.  

 
 
4.2.3.3 Tehnologija prihodnosti 
 
C-DEK 
 
Prevoz blaga v kontejnerjih je zelo učinkovit. Naloga nakladanja in razkladanja že od 
nekdaj predstavlja ozko grlo. Trenutna tehnologija nakladanja in razkladanja vključije 
uporabo ogromnih žerjavov. Pri ladji z nosilnostjo 6.000 TEU, traja operacija nakladanja 
oziroma razkladanja do 10 ur. Do porabe takšnega časa pride zaradi nezmožnosti 
dvigovanja večjega števila kontejnerjev (French in Rabey).  
 
Nov koncept obljublja zvišanje učinkovitosti nakladanja in razkladanja tovora. Vključuje 
uporabo revolucionarnega sistema C-DEK. Ta sistem omogoča premikanje velikega števila 
kontejnerjev na enkrat in to z uporabo posebnega transportnega sistema. C-DEK je 
mobilna plošča, ki ima lasten pogon. Na to ploščo se lahko naloži v dolžino 13 
kontejnerjev, v širino pa od 10 do 12 kontejnerjev (French in Rabey).  
 
Slika 14: Naložena tovorna enota C-DEK 

 
Vir: http://members.ozemail.com.au/~trabey/cship.html. 
 
Balastni sistem ladje bo najprej spustil ladjo na višino mesta rokovanja (na višino obale). 
Ko bo ladja na pravilni višini se bo C-DEK zapeljal na ladjo. Ko bo na pravilnem mestu bo 
svojo hidravlično podporo spustil in tako ne bo več mobilen. Na koncu potovanja bo šel 
postopek v obratnem vrstnem redu. Ta sistem bo odprl nova vrata za ladijsko industrijo. V 
končni fazi bi se zaradi večje sposobnosti pristanišč za nakladanje in razkladanje lahko 
razvile še večje ladje (French in Rabey).  
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C-DEK je praktičen in obstoječa tehnologija omogoča njegovo gradnjo. C-DEK obljublja 
drastično skrajšanje porabljenega časa, ki ga ladje preživijo v pristanišču. Kljub temu pa je 
zamisel za C-DEK samo na papirju in se v bližnji prihodnosti ne bo realizirala. Tako kot 
vse druge tehnologije ladijskega transporta, bo tudi C-DEK deležen mnogih kritik preden 
bo postal realnost (French in Rabey).  
 
 
4.2.3.4 Sodobna opremljenost hamburškega pristanišča19  
 
V pristanišču Hamburg, se že nekaj mesecev vrti sedem 110-metrskih žerjavov oziroma 
kontejnerskih mostov, ki kontejnerje z ladij pretovarjajo zelo hitro. Tovor naložijo na 
robotizirana vozila, ki s pomočjo elektronskih znamenj, postavljenih na tleh, sama najdejo 
pot do skladišča. Tam kontejnerje po računalniško vnaprej določenem načrtu pospravi 
portalni žerjav, ki je prav tako robotiziran. Nato morajo okoli 6.600 kontejnerjev 
pretovoriti v 24 urah, saj je ležarina dnevno znaša 40.000 evrov. 
 
Mesto Hamburg in pristaniško-skladiščna družba sta v ta projekt vložila okoli 650 
milijonov evrov. Zdaj lahko na kontejnerskem terminalu hamburškega pristanišča 
pretovorijo 1,1 milijona TEU, kasneje pa bodo zmogljivost povečali na 1,9 milijona TEU, 
saj bodo današnjim sedmim kontejnerskim žerjavom do leta 2004 dodali še šest žerjavov.  
 
Hamburško pristanišče pretovori letno približno 92,4 milijona ton tovora. Največji delež 
predstavlja kontejnerski promet (Pavlin 2002, 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 To poglavje je napisano na podlagi članka Roboti v hamburškem pristanišču. Članek je bil objavljen v 
reviji Transport & logistika decembra 2002. Avtor tega članka ni znan. 
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5 SKLEP  
 
Moj namen pri izdelavi diplomske naloge je bil, da bi kar najbolje predstavila generacije 
kontejnerskih ladij in da bi se tudi sama čimbolj seznanila s to temo. Že na začetku sem 
spoznala, da bo pridobivanje literature zelo zahtevno, saj slovenske literature skoraj ni. Pri 
nas so to področje še do nedavnega »zanemarjali« in zato so se šele v zadnjih nekaj letih 
pričeli pojavljati članki, podpisani s strani naših avtorjev.   
 
Nobena naloga, ki si jo je zadalo človeštvo, ni bila tako osupljiva in težka, kot postopna 
osvojitev svetovnih morij. Zgodovino ladij lahko zasledujemo več kot pet tisoč let nazaj. 
Razvoj ladij je šel od primitivnih splavov, kanujev, do razkošnih potniških in tovornih 
ladij.  
 
V diplomski nalogi sem analizirala le razvoj kontejnerskih ladij, ne pa tudi razvoja drugih 
vrst ladij. Moderne kontejnerske ladje so najbolj spektakularne ladje, ki so bile razvite v 
zgodovini pomorstva. Prva kontejnerska ladja je začela pluti leta 1956. Od tega leta dalje je 
svet videl razvoj petih generacij kontejnerskih ladij. V bližnji prihodnosti pa lahko 
pričakujemo že naslednje generacije. Ladje se nenehno razvijajo in zato lahko z gotovostjo 
pričakujemo vedno večje ladje. Vendar ladij ne bo možno povečevati v nedogled, zaradi 
različnih tehničnih in infrastrukturnih omejitev.  
 
Ladijski prevoz kontejnerjev bo še nadalje rasel, tudi zaradi vedno obsežnejše mednarodne 
menjave. V prihodnosti se bodo pojavile tudi številne nove tehnologije za ravnanje s 
kontejnerji, ki bodo še dodatno skrajšale čas potreben za ravnanje s kontejnerji in 
posledično tudi potreben čas potovanja. Zaradi krajšega časa potovanj bodo ladje opravile 
več voženj. Razloga za vedno obsežnejši ladijski prevoz kontejnerjev sta tudi prenasičenost 
kopenskih poti in različne zahteve okoljevarstvenikov. 
 
Razvoj kontejnerskih ladij je pomenil revolucijo na področju prevoza blaga. Sprememb, ki 
jih je prenesel ta razvoj je veliko. Zelo pomembna sprememba je predvsem skrajšanje časa 
potovanja. Urnik prevozov kontejnerskih ladij je veliko bolj predvidljiv od tistega za 
»navadne« ladje. Prav tako se je v kontejnerskih lukah znižalo število zaposlenih. 
Nadaljnja zelo pomembna prednost prevoza tovora v kontejnerjih je znižanje možnosti 
poškodb in tudi kraje, saj je tovor veliko bolj zaščiten. Vse te spremembe pomenijo 
znižanje stroškov in s tem tudi znižanje cene prevozov. Nižje cene pa pomenijo tudi 
povečevanje privlačnosti tega načina prevoza. 
 
Razvoj je šel od prilagojenih tovornih ladij z nosilnostjo nekaj sto TEU do Post PanaMax 
Plus ladij z nosilnostjo od 6.000 do 8.000 TEU. Tretja generacija znana pod imenom 
PanaMax ladje, so največje kontejnerske ladje, ki še lahko plujejo skozi Panamski prekop. 
Torej te ladje še imajo takšno velikost in ugrez, ki ga mere Panamskega prekopa 
dovoljujejo. Današnjo svetovno floto še vedno sestavlja največ ladij vrste PanaMax. 
Svetovna flota pa se počasi spreminja. Ladjedelnice in ladjarji napovedujejo gradnjo 
čedalje večjih ladij, čemur se bodo morala prilagoditi tudi pristanišča. Ravno tako bo 
potrebno izboljšati podporne storitve in zaledno infrastrukturo.  
 
Natančno ne more nihče predvideti čas, ko bodo po morjih zaplule ladje velikanke. Prav 
gotovo bodo to ladje izjemnih dimenzij in zmogljivosti. Te ladje velikanke imajo nov 



  51 

vzdevek MalacccaMax. To so ladje, ki so prilagojene ožini Malacca v Aziji. Nekoliko 
manjše pa naj bi bile ladje SuezMax, ki so prilagojene širini Sueškega prekopa. Ladje 
SuezMax, ki so prehod od ladij Post PanaMax Plus k MalaccaMax, je mogoče pričakovati 
že v bližnji prihodnosti, saj kontejnerski pomorski transport med Azijo, Sredozemljem, 
severno Evropo in vzhodnim delom ZDA poteka prav preko Sueškega prevoza. 
 
Kljub temu, da povečanje zmogljivosti vodi do boljše učinkovitosti, je prineslo tudi 
določene probleme. Širša paluba in globlji ugrez kontejnerskih ladij zahteva globlja in širša 
pristanišča in prekope, kar ima tudi velike vplive na okolje. Nadalje lahko večja kapaciteta, 
ki pomeni večje število kontejnerjev, negativno vpliva na stabilnost ladje. Vedno večje 
ladje pa pomenijo tudi težave pri zavarovanju.  
 
Razvoj kontejnerskih ladij je za pristanišča velik izziv. Z razvojem ladij se morajo razvijati 
tudi pristanišča. Tako so se pojavile različne generacije pristanišč. Do sedaj so šla vodilna 
pristanišča skozi štiri faze razvoja. Razvoj pristanišč zahteva zelo velika vlaganja, ki jih 
zmorejo le največja pristanišča, ki imajo veliko frekvenco prihodov in odhodov ladij, 
primerno prekladno opremo in dovolj veliko število kontejnerjev za pretovor. Kontejnerska 
terminala, ki ju upravlja Luka Koper (sedmi pomol v tržaškem pristanišču in kontejnerski 
terminal v Kopru) sta med prvo in drugo razvojno fazo. 
 
V Sloveniji in tudi v nekaj drugih državah so to vrsto transporta še do nedavnega 
»zanemarjali«. Pri nas je potrebno še veliko narediti, če želimo imeti razvit ladijski 
transport. Predvsem bomo potrebovali boljše povezave z zaledjem. 
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6 POVZETEK 
 
Kontejnerizacija je tehnologija nalaganja in prevažanja tovora v kontejnerjih standardnih 
oblik in dimenzij. Tovor je pogosto različnih oblik in količin. Spravilo takšnega tovora v 
kontejnerjih omogoča, da s tem tovorom ravnamo kot z enim kosom, kar olajša transport. 
To posledično zniža stroške in porabljen čas. Kontejnerizacija omogoča multimodalen 
transport. To pomeni prevoz tovora od kraja izvora do končne destinacije z uporabo 
različnih načinov transporta kot so cestni, železniški, vodni in zračni.  
 
Po definiciji organizacije ISO je kontejner transportna oprema, ki omogoča prevoz tovora z 
eno ali več vrstami transporta, brez vmesnih manipulacij (Skavt 1997). Leta 2000 je 
kontejnerski transport zabeležil 200 milijonov TEU. V naslednjih desetih letih pa naj bi v 
povprečju zrasel za 5% letno. 
 
Do srede dvajsetega stoletja je bil transport tovora po morjih časovno in delovno zelo 
intenziven. Hkrati pa je bil povezan z visokimi stroški. Kontejnerska revolucija se je 
pričela leta 1956, ko je Malcolm McLean razvil idejo o kontejnerizaciji. Razvoj 
kontejnerskih ladij je revolucioniral transport blaga širom sveta. Pred uporabo kontejnerja 
so morali tovor naložiti na tovornjak kos za kosom in ga nato odpeljati do pristanišča. Na 
dokih so morali vsak kos zase razložiti in natovoriti na ladjo. To je bil dolgotrajen proces. 
Od rojstva prve kontejnerske ladje pa do danes je svet videl razvoj petih generacij 
kontejnerskih ladij. Razvija pa se že sedma generacija kontejnerskih ladij. Razvoj ladij 
vpliva tudi na pristanišča in na zahteve, ki jih morajo izpolniti. Večje ladje na primer 
potrebujejo večja in globlja sidrišča. 
 
Kontejnerske ladje so tip ladij, katerih raba raste najhitreje. Kontejnerske ladje so v veliki 
meri znižale stroške transportiranja velikih količin tovora po svetu. S tem so postale 
ekonomsko učinkovite.  
 
Ključne besede: kontejnerizacija, kontejnerska ladja, generacije kontejnerskih ladij,  
kontejnerska revolucija, razvoj pristanišč, razvoj kontejnerskih ladij 
 
 
SUMMARY 
 
Containerization is the technique of stowing freight in containers of uniform size and shape 
for transportation. The freight may sometimes be oddly shaped and in different quantities. 
But when stowed and shipped in containers, it can be handled as a single piece thus 
making it a lot easier to transport. This reduces the time and costs involved. 
Containerization also enables intermodal transport, i.e the total movement from the origin 
to the destination, using different modes enroute like roadways, railways, shipping, and 
airlines.  
 
According to the International Standards Organization (ISO), a freight container is an 
article of transport equipment intended to facilitate the carriage of goods by one or more 
modes of transport, without transhipment. In the year 2000, the container transport 
recorded a massive 200 million TEUs and the traffic is estimated to grow at an average rate 
of 5% per annum over the next 10 years. 
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Until the middle of the 20th century, the transportation of cargoes across seas was a time 
consuming, labour intensive and also costly process. The container revolution had its 
beginnings in 1956, when the idea of containerization was first proposed by Malcolm 
McLean. The development of containerships has revolutionized the transportation of cargo 
around the world. Before containerization, cargo would have had to be loaded on a truck 
piece by piece and driven to a port and there at the dock side each piece would be 
individually unloaded and then hoisted onto the ship. This was a process of long duration. 
Since the birth of the first containership, the world has seen the evolution of 5 generations 
of containerships, with the 7th generation being developed. The development of the ships 
effects the ports and the demands that they have to fulfil. Bigger ships for example need 
larger and deeper berths. They also need better equipment. 
 
Containerships are the fastest growing type in the commercial shipping history. The advent 
of container shipping greatly reduced the cost of transporting large quantities of goods over 
continents, thus making it economically viable. 
 
Key words: containerization, container ship, generations of container ships,  container 
revolution, port development, evolution of containership    
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